
    
 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
 

 
  

woensdag 4 december 2019 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

SINTERKLAAS  
Morgenvroeg hopen we Sinterklaas en zijn Pieten te mogen 
verwelkomen in onze school. Als alles volgens de planning 
verloopt zal de Sint er even na half negen zijn.  
We verzamelen vanaf 08.20 uur op het grote plein! Daarna gaan we in volgorde van 
groepen naar de parkeerplaats voor onze school om de Sint te verwelkomen. Daarna gaan 

we met z’n allen naar het speellokaal om de Sint en zijn Pieten nog even toe te zingen. U mag daarbij ook van harte 
welkom!! Na het zingen gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en begint het Sinterklaasfeest. De kinderen van 
groep 1 & 2 zijn die ochtend om 10.30 uur vrij en de kinderen van groep 3 & 4 gaan om 11.45 uur naar huis. De 
overige groepen blijven in school en hebben ’s middags een gezellig Sinterklaasprogramma. Zij gaan op de normale 
tijd (14.30 uur) naar huis. 
 

UITWISSELING 
Donderdag 5 december ontvangen we ook de kinderen van de 3e en 4e Klasse van de 
Grundschule uit Emlichheim. Zij vieren samen met de kinderen van groep 5 en 6 het 
Sinterklaasfeest. De kinderen van de 4e Klasse hebben ook lootjes getrokken en zijn 
bezig met een gedicht en surprise. De kinderen van de 3e Klasse studeren een liedje in 

dat ze voor Sinterklaas gaan zingen. Zij krijgen net als de kinderen van groep 5 ook een cadeautje van de Sint. 
 

VOORSTELLING ONDERSTEBOVEN 
We kregen helaas een afmelding voor de voorstelling ‘Ondersteboven’. Eén van de belangrijkste 
speelsters was door een botbreuk uitgeschakeld. Wij wensen haar heel veel sterkte en 
beterschap en denken dan maar: ‘Volgend jaar beter!’ 
 

OP NAAR KERST (DONDERDAG 19 DECEMBER) 
Donderdag 19 december vieren we het Kerstfeest. We hebben toestemming om de kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 die middag vrij te geven omdat die groepen voldoende uren draaien op 
jaarbasis. Dat kan betekenen dat u voor oppas of opvang moet zorgen.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan donderdag 19 december dus om 12.00 uur naar huis!  
De andere groepen hebben een aangepast middagprogramma en bereiden het Kerstfeest voor in 
de klassen. Evenals voorgaande jaren organiseren we voor het Kerstfeest weer een kerstbuffet en 
doen we wederom een beroep op uw kook- of bakkunst. Vanaf maandag kan er bij iedere groep 
voor de gerechten worden ingetekend. We hopen op uw medewerking. 

 

VERVANGING GROEP 4  
We worden momenteel wel heel ernstig geconfronteerd met het tekort aan leerkrachten! Het lukt de afdeling van 
Openbaar Onderwijs Emmen – mede door veel grieperige leerkrachten - nog steeds niet om een full time leerkracht 
voor groep 4 te vinden. We hebben wel kunnen regelen dat tot de kerstvakantie de groep wordt gedraaid door juf 
Nikki (maandag-donderdag-vrijdag) en juf Aline (Garming) op dinsdag en woensdag en daar zijn we al heel blij mee! 

o.b.s. De Iemenhof 
Spanjaardspad 86 

Postbus 30 
7760 AA Schoonebeek 
Tel. nr.: 0524-531231 

Email: locatieleider@obs-iemenhof.nl 
www.obs-iemenhof.nl 

 

mailto:locatieleider@obs-iemenhof.nl
http://www.obs-iemenhof.nl/


    
 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
 

 
  

VOOR DE KALENDER 
Het duurt nog wel even, maar toch maar alvast de volgende mededeling: Op dinsdag 17 december 
gaan we in de groepen 1 t/m 4 kerstbakjes maken! Houdt u deze ochtend vrij?  
 
SCHAATSEN 
De kinderen van groep 6 en 8 mogen volgende week dinsdag van 11.00 tot 12.00 weer naar Emmen 
on Ice om daar een uur heerlijk te schaatsen. Ieder jaar krijgen we hiervoor een uitnodiging en 
moeten we afwachten of we worden ingeloot. Dit jaar is het weer raak en mogen ze genieten van 
een prachtige ijsbaan in het centrum van Emmen. Er is inmiddels via Klasbord een oproep geplaatst 
voor het vervoer en we hopen dat veel ouders zich zullen aanbieden.  
Namens de kinderen alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

ANWB STREETWISE 
Volgende week donderdag staat voor alle kinderen project ‘Streetwise’  van de ANWB op het programma.  
De kinderen krijgen de volgende programma’s aangeboden: 
Groep 1-2: Toet toet (in het speellokaal in school) 
Groep 3-4: Blik en klik (in de sporthal de Kampen: gymschoenen mee!!!) 
Groep 5-6: Hallo auto (eerst in de klas, daarna bij de sporthal de Kampen) 
Groep 7-8: Trapvaardig (eerst in de klas, daarna op het grote plein en fiets mee!!!) 

 
BELANGRIJKE DATA  
05-12: Sinterklaasfeest 
06-12: Meester Bakker afwezig i.v.m. verhuisverlof 
09-12: Meester Bakker afwezig i.v.m. verhuisverlof 
12-12: ANWB Streetwise project voor alle groepen 
13-12: Afsluiting van ons thema ‘Feesten’ 
16-12: Meester Bakker afwezig (Bapo) 
17-12: Kerstbakjes maken in groep 1 t/m 4 
19-12: Kerstviering 
20-12: Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 
06-01: Eerste schooldag in het nieuwe jaar. 
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DONDERDAG 5 DECEMBER 
Morgen is het dan zover! Sinterklaas en zijn pieten brengen een bezoekje aan school. Wij ontvangen 
de Sint met zijn pieten om half 9 voor de school (bij de parkeerplaats). Willen jullie de kinderen 
daarheen brengen? Als Sinterklaas en zijn pieten er zijn gaan we met elkaar naar binnen, naar het 
speellokaal. Wij gaan dan een aantal liedjes zingen samen met de kinderen van school. Daarna gaan 
wij met de kinderen naar ons eigen lokaal. Waar wij een aantal spelletjes gaan doen en natuurlijk onze cadeautjes 
gaan uitpakken die de pieten komen brengen. Het beloofd een gezellige ochtend te worden! 
De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 10.30 uur vrij. Als er ouders zijn die hun kinderen ook om 10.30 uur op willen 
halen dan mag dat natuurlijk, graag even doorgeven bij één van de leidsters.  

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 27 december aanstaande: 

R. F. Tuinier - G.J. van der Plas – Brouwer – D. Nemet 
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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KERSTBAKJES MAKEN 
Woensdag 18 december mogen alle kinderen een kerstbakje maken, samen met hun mama of papa, oma of opa! Wij 

willen jullie vragen om zelf alle materialen hiervoor mee te nemen, zoals: bakje, oase, kaarsen, kerstballen etc. Wij 

zorgen voor de koffie/thee en iets lekkers! Tijd: 08.45 uur – 09.30 uur. 

 

 

Programma donderdag 19 december: ‘Kerstfeest in De Iemenhof’ 
Groep 1 t/m 4 vrij om 11.45 uur - Groep 5 t/m 8 vrij om 14.30 uur 

De kinderen worden tussen 17.30 en 17.45 uur weer in school verwacht evenals de ouders met het eten. 
19.00 uur: Einde kerstfeest 


