
    
 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
 

 
  

woensdag 7 juli 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

FORMATIEPLAAT 
We hebben gisteren van ons bestuur te horen gekregen dat onze wensen m.b.t. de formatieplaat worden 
ingewilligd. Dat betekent dat juf Alysha Vorsteveld na de vakantie bij ons op woensdag, donderdag en vrijdag aan 
het werk kan. Zij gaat op woensdag, donderdag en vrijdagochtend groep 3 draaien en op de vrijdagmiddag zorgt ze 
voor de creatieve invulling voor groep 7. Dat betekent dat juf Geesje de ochtenden ingezet gaat worden voor extra 
instructie/hulp aan kleine groepen kinderen. Meester Bakker wordt ook een ochtend ingezet voor extra 
instructie/hulp aan kleine groepen kinderen. We zijn erg blij met dit extraatje en hopen dat we aan het eind van het 
schooljaar kunnen aantonen dat het allemaal goed heeft uitgepakt voor de kinderen. 
 
INLOOP NA DE VAKANTIE 
Na de vakantie houden we vast een de ‘vrije inloop’. Deze manier van binnenkomen is ons erg goed bevallen de 
afgelopen tijd. Dat betekent dat de kinderen van 08.20 uur naar binnen kunnen. Tot die tijd is de deur gesloten, 
omdat er soms ook kinderen al om 08.00 uur al door school liepen. Heeft u ’s ochtends iets  dat met de leerkracht 
moet worden besproken, dan kunt u vanaf 08.20 uur met de uw kind naar binnen komen. Houdt u er rekening mee 
dat uw kind bij slecht weer niet te vroeg naar school gaat?  
 
VERNIEUWDE VERSIE KLASBORD 
U krijgt vandaag of morgen via de mail of op papier informatie over de nieuwe app van Klasbord. Het is de bedoeling 
dat u zo spoedig mogelijk de nieuwe app downloadt en activeert door u aan te melden! Op korte termijn verdwijnt 
de oude versie en ontvangt u geen berichten meer.  
 

LAATSTE SCHOOLDAG  
Ook dit jaar wordt de laatste schooldag ‘gevierd’ in school. De kinderen gaan ’s morgens eerst naar 
hun eigen lokaal. Na de pauze treedt iedere groep op voor groep 8 als ‘afscheidsgroet’. Tegen half 
twaalf zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit! Daarna gaan de kinderen nog even naar binnen om 
elkaar een goede vakantie toe te wensen. We zetten op het plein een deel af voor ouders die samen 
met ons de leerlingen van groep 8 willen uitzwaaien. U bent van harte welkom. 

  

CADEAUTJE MAKELAARDIJ PAT 
Vorige week woensdag hebben alle kinderen een frisbee gekregen van 
makelaardij Pat. Een fijn gebaar dat volgens de gulle gevers dik verdiend was na 
weer een heel bijzonder jaar met heel veel beperkingen! Zowel het team als de 
kinderen hebben dit gebaar heel erg gewaardeerd. 
 

 
 
 
 
 
 

o.b.s. De Iemenhof 
Spanjaardspad 86 

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

Email: k.bakker@oo-emmen.nl 
www.obs-iemenhof.nl 

 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 9 juli aanstaande: 

R.F. Hulsink – R. Jansen – Harrie Veldman Michel Wubs – Remco v.d. Meer 
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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VAKANTIEROOSTER 2021-2022 
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 
Goede vrijdag en tweede Paasdag: 15 en 18 april 
Meivakantie: 27 april t/m 6 mei 
Hemelvaart en de vrijdag erna: 26 en 27 mei 
Tweede Pinksterdag: 6 juni 
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 
 

LEZEN IN DE VAKANTIE 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die 
nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n 
Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-
books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het?  

Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. 
Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo 
beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een 
leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! 
 

BELANGRIJKE DATA 
09-07: Laatste schooldag: om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie. 
09-07: Oud papieractie 
23-08: Eerste schooldag 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

SPELLETJESOCHTEND 

Vanmorgen stond onze ochtend in het teken van spelletjes.  
We hebben allemaal leuke spelletjes gedaan en iedereen mocht een glitter tattoo!  
Het was een gezellige ochtend!  
 
FEESTJE BODHI 
Donderdag vieren we het verjaardagsfeestje van Bodhi. Bodhi wordt in de zomervakantie 
3 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een fijne verjaardag!  
 
FIJNE VAKANTIE 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe! 
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Vakantie Bijbelclub Schoonebeek 
 

Hallo contact?! Dat is het thema van de Vakantie Bijbelclub 2021. Kom het beleven op 
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 augustus van 09.30- 12.00 uur in de Dorpskerk 
aan de Europaweg 116 in Schoonebeek.  
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom en deelname is gratis!! 
Tijdens deze ochtenden gaan we samen: knutselen, zingen, luisteren naar verhalen uit de 

Bijbel en andere leuke activiteiten. Op donderdag hebben we een leuke buitenactiviteit die we afsluiten 
met wat lekkers.  
Op zondag 22 augustus sluiten we de Vakantie Bijbelclub 2021 af om 10.00 uur met een dienst in de 
Dorpskerk.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij ds Jan Hermes, tel. 0524-222948 of 06-34411825,  
e-mail: janhermes@pgschoonebeek.nl 
 
Voor opgave kun je mailen naar: bijbelweekschoonebeek@gmail.com 
Like ook onze Facebook pagina: Vakantie Bijbelclub Schoonebeek. 
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