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NIEUWSBRIEF
dinsdag 22 januari 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
PREMIERE FRIENDS
Een groep jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van de Iemenhof en de Oliebron hebben in
oktober gewerkt aan een film over vriendschap en subculturen. Aanleiding van het
kinderboekenweekthema ‘Vriendschap’. Langs deze weg willen we iedereen uitnodigen om
aanwezig te zijn bij de première van ‘Friends’ welke wordt gehouden op dinsdag 22 januari in ’t
Aole Gemientehoes. Aanvang 19.00 uur. De rode loper kan uit voor onze filmsterren.

OUD PAPIER
De leden van de oud papier commissie hebben besloten om de inzamelingsdagen van 26 april en 31 mei aan elkaar
te koppelen en het papier dan op vrijdag 10 mei te gaan verzamelen. Dit in verband met de meivakantie!

VOORLEESONTBIJT
Morgen staat het voorleesontbijt op de agenda. Het is de bedoeling dat de kinderen samen met
hun klasgenoten tussen 08.30 en 09.00 uur ontbijten in de klas. Tijdens het ontbijt wordt er
voorgelezen. We hebben dit jaar ervoor gekozen om onze eigen leerkrachten te laten voorlezen…..
maar niet in de eigen groep! De leerkrachten gaan onderling ruilen. Het is de bedoeling dat u uw
kind(eren) zelf een ontbijtje meegeeft naar school inclusief een beker drinken. We hopen dat het
een gezond, leerzaam en gezellig voorleesontbijt mag worden.

TOETSPERIODE
De afnames van de midden toetsen van Cito zijn in volle gang. De kinderen maken de toetsen voor
rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ook worden de leestoetsen (DMT en AVI)
afgenomen. Zo krijgen we duidelijk inzicht in de vorderingen van uw kind(eren) en kunnen we – daar
waar nodig – de juiste hulp gaan verlenen.

OPROEP OVERBLIJFOUDER
De groep overblijfouders kan uitbreiding gebruiken. Heeft u zin en tijd om de kinderen op te vangen tussen 12.00 en
12.30 uur? U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Ook als u bijvoorbeeld maar één of twee keer per maand
kunt helpen, is uw hulp en inzet van harte welkom! Belangstelling? Bel voor informatie dan met Monique Stevens,
telefoonnummer 06-46830084. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden bij meester Bakker.

PRUGELPRAOT
Prugelpraot?! Wat is dat? Een moment voor jullie, als (aanstaande) (groot)ouders en jullie baby’s, kinderen, jongeren
om gezellig met elkaar in contact te komen. Een enthousiaste en energieke groep van bewoners en partijen zijn hier
te vinden om samen in gesprek te gaan, te spelen, te ontdekken. Dit zijn partijen zoals het consultatiebureau, de
verloskundige, de Bibliotheek, fysiotherapeut, kinderdagverblijven, buurtsportcoaches, Home Start, Sedna,
logopedie, organisaties die gezinnen ondersteunen, en zo nog veel meer. Denk aan verschillende activiteiten en
thema’s, zoals peutergym, een hartjesspreekuur, voorlezen met je kind, knutselen, beweegactiviteiten, een gesprek
over de mooie kanten en de uitdagingen van opvoeden, en ga zo maar door. Op vrijdag 25 januari van 09.30 tot
11.00 uur is het eerste Prugelpraot moment, waarna het maandelijks terug zal keren. Jullie zijn van harte welkom in
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’t Aole Gemientehoes te Schoonebeek. Aanmelden? Vragen? Leuke ideeën? Kijk op de Facebookpagina van
Prugelpraot en neem vooral contact op! We zien jullie graag tegemoet! Inge Voortman: 06-30972652 Pauline
Dorenbos: 06-51325204
Gezamenlijk e-mailadres betreft Prugelpraot: prugelpraot@gmail.com

SCHAATSEN OP DE IJSBAAN VAN SCHOONEBEEK
Eindelijk is het weer zover…… We kunnen misschien weer schaatsen op het natuurijs van de ijsbaan in Schoonebeek.
De mensen van ijsvereniging ’t Kerffien hebben hun best gedaan en zijn nu blij en trots dat de baan misschien
opengesteld kan worden voor alle inwoners. Even de Facebook pagina in de gaten houden en als het wel gaat
lukken: Veel plezier!

VOOR DE KALENDER…..
Groep 1 verzorgt op dinsdag 29 januari 2019 een voorstelling voor de ouders. U bent dan om 11.30
uur van harte welkom in school om mee te genieten van hetgeen de kinderen gaan brengen!

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Bram Scheper, ik ben 17 jaar en ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Drenthe College in
Emmen. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken en ze nieuwe dingen
bij te leren. Ik loop stage vanaf 11 februari tot en met 12 juli op de OBS de Iemenhof in Schoonebeek. Op de
maandag en de dinsdag ga ik juf Angela assisteren in groep 6.
Met vriendelijke groet,
Bram Scheper

BELANGRIJKE DATA
21-01: Start 2e toetsweek
22-01: Première ‘Friends’ in ’t Aole Gemientehoes
23-01: Studiedag team: leerlingen vrij
24-01: Nationaal voorleesontbijt
24-01: Duitse les in groep 5 t/m 8
28-01: Start 3e toetsweek

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
NATIONAAL VOORLEESONTBIJT
Afgelopen maandag hebben alle kinderen van de voorschool deelgenomen aan het ‘Nationaal
Voorleesontbijt’. Het boek: ‘Een huis voor Harry’ staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen,
daarom hebben we dit boek gelezen. De kinderen vonden het geweldig! Het was een gezellige ochtend!
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THEMA ‘HATSJOE’
Dit is alweer onze laatste week dat wij werken aan het thema: ‘Hatsjoe’ van Uk & Puk. Puk is goed verzorgd door de
kinderen, hij heeft een spuitje gehad, er is in zijn oren gekeken en er is naar zijn hart geluisterd. Ook hebben de
kinderen Puk veel fruit gegeven en daar is Puk weer van opgeknapt!

AFSCHEID DUSTIN EN VAYÉN
Aanstaande vrijdag zijn Dustin en Vayén voor het laatst bij ons op de voorschool. Dustin wordt aanstaande zaterdag
4 jaar en Vayén wordt aanstaande zondag 4 jaar. Wij wensen Dustin en Vayén heel erg veel plezier en succes toe op
de basisschool!

