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NIEUWSBRIEF
donderdag 27 juni 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
DE LAATSTE LOODJES…..
We kunnen de weken weer aftellen…. Na deze week hebben we nog twee voor de boeg en dan zit het schooljaar er
al weer op! Voor de duidelijkheid even een aantal zaken op een rij:
Deze week worden alle leerlingen besproken door de leerkracht en onze IB-er, juf Geesje. Mocht u naar
aanleiding van het rapport, dat op donderdag 4 juli meegaat, graag een gesprek met de leerkracht willen,
dan dient u zelf een afspraak met de betreffende leerkracht te maken.
Woensdag 3 juli hebben de leerkrachten van cluster 6 een studiedag. Het is een afsluiting van de cursus
thematisch werken (Oas2e). De kinderen zijn die dag vrij!!
Vrijdag 5 juli staat er een overdrachtsdag op het programma. De leerkrachten bespreken dan uitvoerig alle
kinderen van hun huidige groep met de leerkracht die de groep in het nieuwe schooljaar krijgt. Denkt u
eraan dat de kinderen ook die dag vrij zijn??!!
Maandag 8 juli willen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 de lokalen een flinke schoonmaakbeurt geven.
De kinderen krijgen deze week een briefje mee met een opgavestrookje. We hopen natuurlijk dat er veel
ouders de handen uit de mouwen willen steken want vele handen maken licht werk!
Woensdag 10 juli voeren de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical op in ‘Herberg de Witte Olifant’. De
kinderen van groep 7 assisteren daarbij. Er is deze week een uitnodiging naar de ouders van de beide
groepen gegaan. Donderdag 11 juli worden de kinderen van groep 7 om 10.00 uur in school verwacht. De
kinderen van groep 8 worden om 10.30 uur in ‘Herberg de Witte Olifant’ verwacht. Ze gaan dan alles van de
musical opruimen.
Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag. De ochtend staat in het teken van de vossenjacht en het uitzwaaien
van groep 8. Van 10.15 tot 11.30 uur gaan de kinderen in groepjes op pad om de vossen te vinden.
Om 11.45 uur zwaaien we de kinderen van groep 8 uit! Daarna begint voor iedereen de zomervakantie. Het
moge duidelijk zijn dat de vossenjacht alleen bij voldoende hulpouders door kan gaan……..

OPROEP
In groep 6 maken ze dankbaar gebruik van lege DVD hoesjes als wisbordjes. Zo aan het eind van het
schooljaar zijn de hoesjes dusdanig gebruikt dat nog een jaar gebruik er niet in zit. Daarom de oproep om
lege DVD hoesjes in te leveren bij juf Angela! Alvast van harte bedankt.

SPORTDAG
We kunnen terugkijken op een prachtige sportdag! De organisatie was goed en het
weer werkte volop mee. Alle ouders die hebben geholpen willen we langs deze weg
van harte bedanken voor hun inzet!

BOORTORENWANDELTOCHT
Dit jaar staat de boortorenwandeltocht meteen na de zomervakantie op zaterdag 31
augustus op het programma. Dat betekent dat we als school de mogelijkheid bieden om
deel te nemen. Meteen na de zomervakantie – maandag 26 augustus - krijgen de
kinderen een opgavebriefje mee dat uiterlijk woensdag 29 ingeleverd moet worden.
Exacte tijden en inschrijfbedragen zullen we z.s.m. doorgeven.

NIEUWSBRIEF
SCHOOLREIS GROEP 7
Vorige week woensdag zijn de kinderen van groep 7 op schoolreis geweest naar Amsterdam.
Het was een prachtige reis en om even voor half negen waren ze weer terug in Coevorden.
We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie schoolreis van harte bedanken!

STICHTING KINDERKAMP
U ziet in deze nieuwsbrief nogmaals een folder van Stichting Kinderkamp. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen
een heerlijke vakantieweek mogen beleven en de ouders een week ‘bij kunnen tanken’. Is het iets voor uw
kind(eren), aarzel dan niet en neem contact op!

BELANGRIJKE DATA
27-06: Groepen 5 t/m 8 Duitse les
28-06: Juf Susanne (groep 4) viert haar verjaardag
De volgende ouders staan op de lijst voor onze
03-07: Studiedag team: alle leerlingen vrij!
oud papieractie van 5 juli aanstaande:
04-07: Rapport mee
F. Vriesema – I. Finke – B. Drenthen – B.J. Hilberts
05-07: OUD PAPIER ACTIE (zie overzicht hiernaast)
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het
05-07: Overdracht dag: alle leerlingen vrij
gemeentehuis
08-07: Schoonmaak groep 1 t/m 4
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden
bij Bert Lammerse: 06-31761262
09-07: Schoolarts aanwezig van 08.30 – 12.00 uur
10-07: Afscheidsmusical groep 8
12-07: Laatste schooldag. Aanvang zomervakantie om 12.00 uur

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
FEESTJE KINSLEY
Vanmorgen hebben we het verjaardagsfeestje van Kinsley gevierd, want Kinsley is vandaag jarig!
Wij willen Kinsley van harte feliciteren met haar 3e verjaardag en wensen haar een fijne dag toe!

WELKOM BABS
Deze week is Babs voor het eerst bij ons op de voorschool. Wij wensen Babs heel erg veel
plezier bij Voorschool OBS Iemenhof, wij hopen dat Babs een leuke tijd krijgt en veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes gaat maken!

STUDIEDAGEN
Woensdag 3 en vrijdag 5 juli is de voorschool gesloten in verband met een studiedag.
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Oproep: De ouderraad is op zoek naar een
ouder die zitting wil nemen in de
kascontrolecommissie.
Opgeven bij Joriek Schepers: 851761
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