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woensdag 30 maart 2022 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

FLESSENACTIE VOOR OEKRAÏNE  
Volgende week vrijdag sluiten we deze actie af. We zijn op zoek naar een paar ouders die vrijdagmiddag de 
ingeleverde flessen willen sorteren. Heeft u zin en/of tijd om te komen helpen? Geef dat dan even door aan meester 
Bakker. Alvast bedankt voor uw inzet! 
  

ROMMELMARKT 
Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we in 2019 onze laatste rommelmarkt/fancy fair konden 
organiseren. Het was ook nu even afwachten of we dit jaar er wel eentje mochten organiseren! Na 
aanvraag bij de gemeente Emmen kregen we groen licht en hebben we de rommelmarkt / fancy fair 
vastgesteld op zaterdag 14 mei aanstaande. Houdt u de middag vrij om een bezoek te brengen aan dit 

gezellige evenement? We beginnen om 13.00 uur en sluiten om 15.00 uur af. Houdt u spulletjes voor de 
rommelmarkt ook vast voor ons?? Nadere informatie volgt. 
 

GROEP 6, 7 EN 8 NAAR DE GEITENHOUDERIJ 

Deze week gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 in het kader van het thema ‘De Boerderij’ naar 
de geitenhouderij van Gerben Elzing en Jan Wennij. Groep 7 gaat donderdag 31 maart van 13.00 
tot 13.45 uur en de groepen 6 en 8 gaan vrijdag 1 april (geen grap!!). Groep 6 gaat van 12.45 tot 
13.30 uur en groep 8 volgt dan van 13.30 tot 14.15 uur. De groepen gaan op de fiets! Dus: fiets mee!! 
  

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN  
De kinderen van groep 7 hebben maandag het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Nadat een paar de herkansing 
hadden gemaakt kon juf Susanne iedereen feliciteren en een diploma meegeven. Top gedaan groep 7! Gefeliciteerd. 
 

BEZOEK AAN DE DORPSKERK 
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 op bezoek geweest in de Dorpskerk. Nadat Jan 
Hermes (voorganger) het een en ander had verteld konden ze een speurtocht door de kerk doen. Tot 
slot was er voor iedereen een traktatie. Er was voor Jan een bedankje in de vorm van een doosje Merci. 
 

ZING IN DE VELDEN 
Afgelopen maandag was Mathieu Vulto, muziekdocent aan de Pabo in Emmen in de groepen 5 en 6 voor 
een muziekles onder de vlag ‘Zing in de Velden’. De bedoeling is om samen met scholen uit Nieuw 
Amsterdam, Erica en Zandpol een kinderkoor te vormen. Deze les was bedoeld als een opwarmertje. De 
kinderen kunnen zich opgeven via de Brede School site. 

  

GROEP 6 BAKT BROOD 
Ze mochten zelf het recept opzoeken, bedenken wat ze nodig hadden en daadwerkelijk buiten boven een vuurkorf 
hun eigengemaakt broodje bakken! Gezellig, leerzaam en een succes. 
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‘KIEK’N HOE ’T GRUIT’ 
Op zaterdag 2 en zondag 3 april 2022 organiseert tuinbouw Emmen “Kieken hoe ’t gruit”. Dit zijn 
twee leuke dagen vol met activiteiten voor jong en oud! Tijdens deze twee dagen kan je de 
tuinbouw zien, proeven en beleven! Er zijn leuke activiteiten te doen, zoals het zaaien van 
bloemzaden en plukken van je eigen groente! Ook zullen er diverse marktkramen staan waar je 
verse en lokale producten kunt kopen!  
Kom jij ook op 2 en 3 april?  
Check onze website voor meer informatie! https://tuinbouwemmen.nl/nieuws/kieken-hoet-gruit 
 

OPROEP 
Het duurt nog even, maar er ontstaat na de zomervakantie een vacature in onze ouderraad. Heeft u belangstelling 
om zitting te nemen in de ouderraad, neem dan contact op met Erik Snijders (de voorzitter van de OR) 06-48343306. 
 

BELANGRIJKE DATA 
31-03: Groep 7 naar de geitenhouderij 
01-04: Groep 6 en 8 naar de geitenhouderij 
04-04: Meester Bakker afwezig i.v.m. opleiding 
04-04: Vergadering OR 
08-04: Oud papieractie 
08-04: Juf Marieke viert haar verjaardag 
13-04: Voetbaltoernooi 
15-04: Goede Vrijdag: alle kinderen vrij 
18-04: Tweede paasdag: alle kinderen vrij 
19-04: Groep 8 maakt de Cito eindtoets 
21-04: Laatste dag van de Cito eindtoets 
22-04: Koningsspelen 
26-04: Sponsoractie 
24-05: Schoolreis groep 3 t/m 7 
14-06: Schoolreis groep 1 & 2 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
FEESTJE LEWIS 
Vandaag vieren we het verjaardagsfeestje van Lewis. Lewis is vandaag jarig en is 4 jaar 
geworden! Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag! Vanaf morgen gaat Lewis 
naar groep 1, wij wensen Lewis veel plezier op de basisschool en gaan hem missen. 
 

JINKY’S MIKMAK 
Afgelopen maandag hebben we genoten van een voorstelling van Jinky’s Mikmak. Het was een gezellige ochtend! 

 
PASEN 
Vanaf volgende week besteden we aandacht aan de ‘Pasen’. Hier gaan we 2 weken mee bezig. 
We gaan onder andere een paasbakje knutselen, een paasei, een kuiken. Natuurlijk gaan we 
ook paaseieren verstoppen en zoeken. 
  

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 8 april aanstaande: 

Jos Hijlkema – Toby Klingenberg – Georg Klement 
Bram Drenthen – Tim Vriesema – Adis Omeragic 

We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het 
gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij 
Bert Lammerse: 06-31761262 

 

 
 
 

https://tuinbouwemmen.nl/nieuws/kieken-hoet-gruit
https://cdn.nextchapter-ecommerce.com/Public/Products/xlarge/2437372-63872-cijferkaart-paw-patrol-4-jaar-10.jpg
http://snackbardebeemd.nl/wp-content/uploads/2021/03/pasen_2019.jpg


    
 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
 

 
  

FEESTJE LISA 
Dinsdag 5 april wordt Lisa 25 jaar. Aanstaande maandag gaat Lisa haar verjaardag vieren bij 
de voorschool. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


