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NIEUWSBRIEF
woensdag 5 juni 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
SCHOONEBEEK IN ACTIE SAMEN MET DE BAZUIN
De organisatie van Schoonebeek in actie met de Bazuin maakt zich ernstig zorgen over het aantal
deelnemers voor zaterdag 15 juni. Daarom hebben ze besloten enkele maatregelen te treffen. Zo
hebben ze besloten om uit te breiden met groep 4 t/m 8 in plaats van groep 5 t/m 8. Daarnaast mogen
kinderen zich ook individueel inschrijven, dus niet als team! Het zou bijzonder jammer zijn dat zo’n leuk
spektakel zou verdwijnen vanwege te weinig belangstelling. De kinderen hebben vandaag een flyer meegekregen en
kunnen zich alsnog inschrijven. Ze kunnen zich ook telefonisch opgeven bij Thijs Hindriks: 06-22022173 of Jeanette
Maatje: 06-47909964. De organisatie hoopt op deze manier genoeg deelnemers binnen te halen, zodat het alsnog
een geslaagd festijn wordt! Deelnemers moeten om 12.30 uur aanwezig zijn. Aanvang Zeskamp: 13.00 uur

NAAR BINNEN BIJ DE BEL……
We moeten helaas vaststellen dat onze regel wat betreft het naar binnen gaan ’s ochtends steeds
vaker aan de laars gelapt wordt door zowel kinderen als ouders. We hebben duidelijke afspraken dat
iedereen bij de bel om 08.25 uur naar binnen gaat en niet eerder! Uitzondering: jarige kinderen
mogen hun traktatie samen met hun ouder(s) naar binnen brengen voordat de bel gaat. Ook ouders
die iets moeten/willen bespreken met de leerkracht van hun kind(eren) mogen eerder naar binnen. De ingang bij de
kleuters leent zich daar het best voor, omdat de personeelskamer daar meteen om het hoekje is…… We hopen dat u
begrip heeft voor deze regel en dat u zich daar samen met uw kind aan houdt.

ZANDSTROOIEN
De kinderen van groep 7 zijn weer begonnen met de voorbereiding van de Zandstrooiwedstrijd. Reini
Oving komt wekelijks op de vrijdag naar school om met ze te oefenen. Afgelopen dinsdag brachten ze
een bezoek aan de Zandstrooiboerderij. De Zandstrooiwedstrijd is op dinsdag 18 juni.

SCHOOLFOTOGRAAF
Morgen en vrijdag is de schoolfotograaf bij ons in school. De fotograaf begint morgen om 08.30 uur
met de ‘broer en zus-’ oftewel de familiefoto en is dus ook bedoeld voor de broertjes en zusjes die
nog thuis zijn. Dit zal tot ongeveer 09.30 uur duren. Na de personeelsfoto en de groepsfoto’s starten
we met de individuele foto’s. Gezien het grote aantal kinderen heeft de fotograaf ervoor gekozen om ook op vrijdag
te komen. Het kan dus zo zijn dat uw kind ook vrijdag opnieuw in ‘fotokleding met fotokapsel’ moet. Dat wordt
natuurlijk aan de kinderen en via klasbord bekend gemaakt. Tip van de fotograaf: fleurige kleding levert de mooiste
foto’s op.

KLEURWEDSTRIJD BRANDWEER
De brandweer organiseert voor hun open dag op zaterdag 15 juni een kleurwedstrijd. Alle kinderen hebben vandaag
een kleurplaat gekregen. De kleurplaten worden 13 juni bij ons in school opgehaald. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Succes allemaal!

BELANGRIJKE DATA
11-06: Voorstelling groep 5 voor ouders, opa’s en oma’s van 13.30 tot 14.30 uur
12-06: Groep 7 brengt een bezoek aan een bedrijf in het kader van ons thema ‘W & T’.
12-06: Voorstelling groep 4 voor ouders, opa’s en oma’s van 11.30 tot 12.15 uur
12-06: Vertrek groep 8 voor driedaags schoolkamp
13-06: Groepen 1 t/m 4 Duitse les
13-06: Voorstelling groep 6 voor ouders, opa’s en oma’s van 13.30 tot 14.30 uur
14-06: Groep 8 terug van driedaags schoolkamp
14-06: Voorstelling groep 3 voor ouders, opa’s en oma’s van 11.00 tot 11.45 uur
15-06: Afsluiting Country Games door leerlingen i.s.m. de Bazuin
17-06: MR + OR vergadering
18-06: Zandstrooiwedstrijd voor groep 7
19-06: Schoolreis groep 7
20-06: Sportdag voor de groepen 5 t/m 8: leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
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
oud papieractie van 5 juli aanstaande:
F. Vriesema – I. Finke – B. Drenthen – B.J. Hilberts
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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VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
DONDERDAG 6 JUNI BROERTJES- EN ZUSJES FOTO
Sommige kinderen komen donderdag 6 juni op school om de 'broertjes en zusjes' foto te maken. De foto's
worden gemaakt in het speellokaal. Wij willen de ouders vragen om in de rij te gaan staan vanaf half 9.
Vanaf half 9 worden de foto's gemaakt. Deze dag worden alleen de 'broertjes en zusjes' foto's gemaakt
voor onze kinderen. Vrijdag 7 juni komen alle kinderen individueel op de foto en maken we de groepsfoto.
Ilona en ik zijn donderdag 6 juni niet aanwezig, dus de ouders zijn zelf verantwoordelijk.

SCHOOLFOTOGRAAF VRIJDAG 7 JUNI
Vrijdag 7 juni komen alle kinderen individueel op de foto. We maken natuurlijk ook een groepsfoto! Sommige
kinderen gaan vrijdag 7 juni op de 'broertjes en zusjes' foto. Wij zorgen ervoor dat dit meteen om half 9 gebeurd,
zodat de ouders met de broertjes en zusjes niet zolang hoeven te wachten en na de foto weer naar huis toe kunnen.
Daarna komen alle kinderen individueel op de foto en op de groepsfoto.

TWEEDE PINKSTERDAG
Aanstaande maandag 10 juni is de voorschool gesloten in verband met Tweede Pinksterdag.

INSMEREN
Zouden jullie je kind(eren) thuis in willen smeren voordat ze naar de Voorschool toe gaan?
Waar nodig, smeren wij de kinderen nog een keer in. Alvast bedankt voor jullie
medewerking!

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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