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woensdag 5 december 2018 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

SINTERKLAASFEEST 
Vanmorgen was het zover! Sinterklaas arriveerde even na half negen per koets bij onze 
school. De kinderen en leerkrachten stonden allemaal voor school op de parkeerplaats en 
zongen uit volle borst met meester Tinge mee. Meester Tinge had Sinterklaas vorig jaar min 
of meer beloofd dat hij met zijn accordeon aanwezig zou zijn en dat was hij! Na het 
gezamenlijk ontvangst in het speellokaal zijn de kinderen eerst naar de klas gegaan. Daarna 

volgden er diverse optredens in het speellokaal voor de Sint en zijn Pieten.  Na de optredens van de Voorschool en 
groep 1 t/m 5 heeft de Sint nog een kort bezoek aan de groepen 6 t/m 8 gebracht. Gelukkig zijn de schoenen van de 
kinderen van de Voorschool en groep 1 t/m 4 ook weer terecht. Het was een vergissing en de Pieten hebben hun 
verontschuldiging aangeboden. Meester Bakker heeft zijn laars en schoen ook teruggekregen en was daar ook erg 
blij mee! Tevreden met de leuke cadeautjes, zijn de kinderen naar huis gegaan om zich daar voor te bereiden op 
pakjesavond. We wensen iedereen een gezellige avond. 
 

TUSSENRAPPORT EN UITNODIGING 
De kinderen van de groep 3 t/m 8 krijgen vandaag het tussenrapport mee naar huis. Daarbij krijgt u ook 
een uitnodiging voor het tien-minuten gesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Mocht u 
verhinderd zijn op de aangegeven tijd, wilt u dan meteen contact opnemen met de betreffende 
leerkracht(en)? 
 

UITWISSELING OPROEP OVERBLIJFOUDER 
De groep overblijfouders kan uitbreiding voor de donderdagmiddag gebruiken. Heeft u zin en tijd om de kinderen op 
te vangen tussen 12.00 en 12.30? Geef het dan even door aan meester Bakker. 
 

UITWISSELING MET ‘DER GRUNDSCHULE’ IN EMLICHHEIM 
Volgende week woensdag – 12 december – gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar 
Emlichheim voor een uitwisselingsprogramma met de leerlingen van  ‘der Grundschule’. 
Ze vertrekken ’s morgens even na half negen en zijn om 12.15 uur weer terug bij school. We wensen ze heel veel 
plezier! 
 

VOORLEESWEDSTRIJD 
We mogen Tygo Wegkamp feliciteren met het voorleeskampioenschap van de Iemenhof. Tygo gaat onze 
school vertegenwoordigen in Emmen. Wie weet waar hij daarna nog heen moet… Veel succes Tygo. We 
willen de juryleden van harte bedanken voor hun inzet! Bedankt! 
 

VOOR DE KALENDER….. 
Op verzoek van de ouderraad de volgende mededeling: Op dinsdag 18 december gaan we in de 
groepen 1 t/m 4 kerstbakjes maken! Houdt u deze ochtend vrij? 
Verder het verzoek van juf Marieke om alvast aan te kondigen dat groep 1 op woensdag 30 
januari 2019 een voorstelling voor de ouders verzorgt. U bent dan om 11.30 uur van harte 
welkom in school om  mee te genieten van hetgeen de kinderen gaan brengen! 
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BELANGRIJKE DATA  
05-12: Sinterklaasfeest 
05-12: Tussenrapport mee 
07-12: Oud papier actie 
10-12: Contactavond 
11-12: Contactavond 
12-12: Luizencontrole 
13-12: Contactavond 
13-12: Duitse les (gr. 5-8) 
20-12: Kerstviering 
22-12: Eerste dag van de kerstvakantie 
07-01: Weer naar school 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

SINTERKLAASVIERING 
Vanmorgen hebben we de Sinterklaasviering gehad op school. De kinderen vonden het allemaal 
erg leuk en waren blij met hun cadeautjes! Het was een geslaagde ochtend. Wij wensen iedereen 
een fijne pakjesavond toe! 

 
AFSLUITING THEME SINTERKLAAS 
Deze week sluiten wij het thema Sinterklaas af. De kinderen krijgen deze week alle knutselwerkjes mee naar huis. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 7 december aanstaande: 

L.J. Daly – H. Buter – W.H.R. Fietje 
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  

het gemeentehuis 
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  

Bert Lammerse: 06-31761262 

 
 
 


