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woensdag 20 maart 2019 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

BEDANKT NAMENS GROEP 5 
De kinderen van groep 5 willen de leidsters van Villa Vrolijk van harte bedanken voor de mooie viskom met inhoud!  
 
 

BETALING BIJDRAGEN 
Uit de financiële administratie blijkt dat velen onder u de bijdragen voor bijvoorbeeld het ouderfonds, 
de schoolreis of de verzekering nog niet hebben betaald. Bij deze het vriendelijk, doch dringend 
verzoek dit z.s.m. te doen. Er moeten namelijk reserveringen voor de schoolreizen betaald worden. 
Heeft u de nota niet meer tot uw beschikking? Laat het even weten aan meester Bakker. Wij zorgen 
er dan voor dat u opnieuw de nota ontvangt.  

 

FIETSKEURING 
Morgen - donderdag 21 maart - worden de fietsen van de kinderen groep 7 en 8 gekeurd als 
voorbereiding op het praktisch verkeersexamen op donderdag 16 mei. De mensen van Veilig 
Verkeer Nederland zijn ’s morgens om 08.30 uur aanwezig. Op deze  manier heeft u nog 
ruimschoots de tijd om eventuele mankementen te verhelpen. Dus, leerlingen groep 7-8: Fiets 
meenemen op donderdag 21 maart! 
 

VOORLICHTINGSOCHTEND & OUDERAVOND  
Als school vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor social media 
en hoe je kinderen daarbij kan begeleiden. Medewerkers van bureau Halt en 
VNN zouden voor groep 7 en 8 op maandag 18 maart een voorlichtingsochtend  in de klassen 

verzorgen. Hierin zou het gaan over o.a. what’s app, facebook, Instagram, gamen enz. Sedna en de GGD zullen 
hierbij aansluiten. Vanwege ziekte kon het helaas niet doorgaan en moeten we nog even wachten op een nieuwe 
datum. Voor ouders wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd op donderdag 4 april (en dus niet op donderdag 
28 maart zoals eerder vermeld) van 19.30 tot 21.00 uur. De uitnodiging hiervoor vindt u in deze nieuwsbrief. We 
hopen op een grote opkomst! Want sociale media doe je samen.  Met vriendelijke groet,  
Richelle (Bureau Halt), Hadewig (VNN), Emma (Sedna), (Sedna), Mirjam (GGD) 
 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
Gisteren hebben we deelgenomen aan de landelijke opschoondag in het kader van ‘Supporter 
van Schoon’. Tussen 13.30 en 14.15 uur hebben onze leerlingen, samen met de leerkrachten en 
een aantal ouders, flink de handen uit de mouwen gestoken en weer heel veel zwerfafval verzameld. Onderweg 
mochten de kinderen, leerkrachten en ouders veel complimenten ontvangen van de inwoners van ons dorp. 
Iedereen die heeft meegeholpen om deze actie weer tot een succes te maken willen we hierbij van harte bedanken.  
 

AANVULLING BIJ DE GROEP ‘LUIZENMOEDERS’ 
Vanuit de groep ‘luizenmoeders’ kwam het verzoek om een oproep te plaatsen voor aanvulling van deze 
groep. Extra handen zijn van harte welkom! Heeft u tijd om de eerste woensdag na de vakanties mee te 
helpen? Meld u dan aan bij meester Bakker.  
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OUD PAPIER ACTIE 
Aanstaande vrijdag staat onze oud papier actie weer op de kalender. In bovenstaand overzicht 
staan de ouders waarop we deze maand een beroep doen. Veel succes en alvast, namens de 
kinderen, van harte bedankt voor jullie inzet.  
 
OPROEP VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Na de zomervakantie ontstaat er bij onze medezeggenschapsraad een vacature i.v.m. het vertrek van 
Marise Maatje. Marise is momenteel voorzitster van de onze medezeggenschapsraad. Heeft u 
belangstelling? Laat het even weten via meester Bakker. 

 

PANNENKOEKEN BAKKEN IN DE ANLOOP 
De kinderen van groep 5 gaan dinsdag samen met de bewoners van de Anloop pannenkoeken bakken 
en eten. Het is ieder jaar een gezellig, culinair samenzijn en de waardering van de bewoners is dan ook 
enorm groot! We wensen de kinderen en bewoners alvast veel plezier en smakelijk eten. 
 

BOERSE DAG VOOR GROEP 5 T/M 8 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 brengen morgen een bezoek aan een agrarisch bedrijf. Dit 
project, onder de noemer van ‘Boerse dag’ is georganiseerd door studenten van het Terra College uit 
Emmen. De kinderen krijgen voorlichting over het bedrijf, lopen een speurtocht over het erf en 
kunnen diverse spelletjes spelen. We wensen ze veel plezier en een leerzaam bezoek! 

 

TRAINING ‘BRUGKLAS BIKKELS’ 
Voor wie kan de training “(Brugklas)Bikkels” goed zijn? 

Voor kinderen in groep 8 die weerbaarder willen worden en willen leren hoe ze contact kunnen maken met anderen. 
Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en wat blijft hetzelfde? Met de 
training ‘(Brugklas) Bikkels’ leren ze alles wat ze moeten weten om vol zelfvertrouwen 
een goede start te maken op hun nieuwe school! Thema’s die aan bod komen zijn: 
Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken met het 'nieuwe 
denken'; Bikkelgedachten en piepgedachten. Een goede eerste indruk maken. De 
ongeschreven regels. Vrienden maken en houden. Voorkomen en ‘genezen’ van 
pesten. Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren 
zeggen. GGGG-model; word de baas over je gedachten, gevoelens en gedrag naar 
aanleiding van gebeurtenissen. Ons doel is om de training vooral leuk en gezellig te 
maken naast dat het erg leerzaam is. Theorie en dingen doen worden zo veel mogelijk afgewisseld, zodat het 
gevarieerde bijeenkomsten  (max. 8) zijn. In samenwerking met de voortgezet onderwijs scholen, is er een 
mogelijkheid voor een ‘buddy’ contact op het VO. Een buddy is een leerling van het eerste jaar op het VO. Op een 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 22 maart 2019 aanstaande: 

Erik Hidding - Niels Duursma - Henk Meijers –  
Laurens de Wolde 

We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het gemeentehuis 
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  

Bert Lammerse: 06-31761262 
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middag voor de zomervakantie zullen de buddy’s alle vragen beantwoorden van de groep 8’ ers (dit vindt plaats op 
het VO). Zo gaan de groep 8’ers met meer (zelf)vertrouwen naar de eerstejaars bijeenkomst. Dit doen we om de 
soms hoge spanning te verminderen.  
We verwachten dat als een kind start hij/ zij de training ook afmaakt.  
Op maandag 6 mei start er weer een training (Brugklas)Bikkels. De training zal plaatsvinden om 14.30 uur in ons 
pand (Sedna) aan Vaart ZZ. 35 in Nieuw Amsterdam. 
Mocht u geïnteresseerd zijn en/of nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Aafke 
Meijer (schoolmaatschappelijk werker bij Sedna).  
Let op: alle gezaghebbende ouders moeten toestemming geven voor de training.  
Wie weet tot snel!  
Groetjes Emma Maalderink (preventief jeugdwerker) & Aafke Meijer (schoolmaatschappelijk werker)  
a.meijer@sednaemmen.nl 06-36454202 
 

BELANGRIJKE DATA 
21-03: Groep 7-8 FIETSKEURING. Aanvang 08.30 uur FIETS MEE!!!! 
21-03: Duitse les in groep 1 t/m 4 
21-03: ‘Boerse dag’ voor groepen 5 t/m 8 
22-03: Oud papier actie 
25-03: Vergadering medezeggenschapsraad – aanvang 19.30 uur 
26-03: Groep 5 gaat pannenkoeken bakken in de Anloop 
27-03: Studiemiddag voor het team 
28-03: Groepen 5 t/m 8 programma ‘Ik eet het beter’ 
03-04: Voetbaltoernooi in Weiteveen 
03-04: Luizencontrole 
04-04: Schriftelijk verkeersexamen voor groep 7 
04-04: Ouderavond ‘Mijn kind online’ o.l.v. bureau HALT en VNN (niet vergeten aan te melden!!) 
12-04: Koningsspelen 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 
ILONA PETERS  
Vanaf vandaag werkt Ilona Peters op de voorschool. Ilona is ook werkzaam op het kinderdagverblijf, ze is al een 
bekend gezicht voor een aantal kinderen. 

 
BRENGTIJDEN 
De kinderen mogen jullie vanaf 08.20 uur in het lokaal brengen, dit in verband met de BSO, de BSO 
zit op dat moment nog in het lokaal. Op deze manier kunnen de leidsters ook alles klaarzetten voor 
de kinderen. Wij willen graag om half 9 beginnen in de kring samen met de kinderen. Er worden 
ook weleens kinderen voor 08.20 uur gebracht, maar dan hebben wij alles nog niet klaar staan en 
hebben wij nog geen tijd om te zwaaien. 
 

KIJKOCHTEND THEMA ‘REUZEN EN KABOUTERS’ 
Vanmorgen hebben we een kijkochtend gehad van het thema ‘Reuzen en Kabouters’ van Uk & Puk. Het was een 
geslaagde ochtend!  

mailto:a.meijer@sednaemmen.nl
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Donderdag 4 april 

Aanmelden voor 25 maart: ib@obs-iemenhof.nl 


