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woensdag 6 februari 2019 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

VOOR DE KALENDER 
U kunt op de schoolkalender noteren dat de kinderen van groep 1 & 2 op 23 mei op schoolreis gaan. 
Ze vertrekken ’s morgens om 09.30 uur. Om 09.15 uur kunt u de kinderen van de groepen 3 t/m 6 uitzwaaien. 

 
AANVANGSTIJD SCHOOL 

We worden de laatste tijd helaas steeds vaker geconfronteerd met kinderen die te laat komen. De schoolbel 
gaat  om 08.25 uur zodat de lessen daadwerkelijk om 08.30 uur kunnen starten. Het is bijzonder vervelend 
als er na 08.30 uur nog kinderen binnenkomen. Het is storend en het gaat van de effectieve leertijd van die 

kinderen af. Een vriendelijk, doch dringend verzoek om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in school is. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking. 
 

SOROPTIMIST FILM FESTIVAL VOOR KINDEREN 
De kinderen van groep 7 zijn gistermiddag naar de Astra bioscoop in Klazienaveen geweest. Ze 
hebben daar in het kader van het Soroptimist Film Festival de film ‘Bekas’ bekeken. Deze film staat 
in het teken van de Rechten van het Kind. Een indrukwekkende film over twee arme, dakloze broertjes van 7 en 10 
jaar, die zonder ouders proberen te overleven in het Irak ten tijde van Saddam Hoessein. Met hun ezel ‘Michael 
Jackson’ gaan ze op reis, op zoek naar betere leefomstandigheden. Langs deze weg willen we de ouders die ons 
hebben geholpen met het vervoer van harte bedanken! 
 

LUIZENCONTROLE 
Vanmorgen hebben onze ‘luizenmoeders’ hun ronde weer gedaan. Daar waar nodig hebben de ouders bericht 
ontvangen via de leerkrachten. We willen onze ‘luizenbrigade’ weer van harte bedanken voor hun inzet! 
 

LEERLINGENRAAD 
De leden van de leerlingenraad zijn vorige week vrijdag weer voor een vergadering bij elkaar 
geweest. Er is uitvoerig gesproken over de herinrichting van het grote plein naar aanleiding van 
een prachtige 3D tekening, gemaakt door Erik Snijders. Alle leden van de leerlingenraad waren het 
erover eens dat de wip wel weg mag. Het is een speeltoestel waar maar een paar kinderen gebruik van kunnen 
maken volgens de groepen. Daar moet natuurlijk wel iets voor in de plaats terug komen. De opdracht voor de leden 
van de leerlingenraad was dan ook op zoek te gaan naar een vervangend speeltoestel gekoppeld aan een leuke actie 
om geld bijeen te brengen voor de  bekostiging hiervan. We wachten af…. 
 

BELANGRIJKE DATA 
07-02: Duitse les in groep 1 t/m 4 
13-02: Handbaltoernooi 
14-02: GMR vergadering 
15-02: Oud papier actie 
16-02: Voorjaarsvakantie 
25-02: Weer naar school 
27-02: Rapport 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 

 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 15 februari 2019 aanstaande: 

A.T. Klingenberg – R. Fietje – W.K. Siekman – E. Snijders 
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 
 
FEESTJE CATO 
Vanmorgen hebben wij het verjaardagfeestje van Cato gevierd! Cato wordt morgen 3 jaar! 
Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag! 
 

MINI MOVE 
Mini Move 
Woensdag 13 februari gaan wij samen met de kinderen naar Mini Move (brede school activiteit), dit is in sporthal De 
Kampen van 10.30 tot 11.15. Als er ouders zijn die het leuk vinden om mee te gaan, dan horen wij dat graag. Er 
mogen 2 ouders mee. Graag even doorgeven bij Tamara of bij mij. 
 
 
 
 
 
 
 


