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woensdag 8 januari 2020 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
Wij willen iedereen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar wensen! Laten we met 
elkaar proberen er een prachtig jaar van te maken!   
 

OUD PAPIER 
Voor de maand januari kunt u in deze nieuwsbrief weer lezen wie er worden verwacht om te 
helpen. Door het grote aantal hulpouders hoeft u in de meeste gevallen niet vaker dan eens in het 
jaar, of anderhalf jaar mee te helpen. Toch wordt Bert Lammerse nog vaak geconfronteerd met 
afzeggingen op het allerlaatste moment. Dat is bijzonder vervelend omdat hij dan alsnog op zoek 
moet naar een vervanger. Wij vragen u daarom nogmaals met nadruk om tijdig te melden als u 

verhinderd bent en geen vervanger heeft weten te vinden. We geven vandaag het schema met hulpouders voor 
2020 op papier mee naar huis. Op deze manier heeft u tijdig in beeld wanneer u wordt verwacht om te komen 
helpen. Het kost u een paar uurtjes en het levert voor onze kinderen nog altijd heel veel extra’s op! Alvast van harte 
bedankt voor uw medewerking.  
 

MEESTER VIEL 
Zoals bekend is meester Viel sinds 18 november jl. met ziekteverlof thuis. Hij komt steeds meer tot rust 
en bezoekt regelmatig de bedrijfsarts. We hebben wekelijks contact en bespreken dan de situatie zoals 
die op dat moment is . Hij brengt de groeten en de beste wensen voor iedereen over en bedankt 
iedereen voor de beterschapswensen.  

 

INSPECTIE 
We krijgen woensdag 15 januari de inspecteur van onderwijs, mevr. M.J Hof, samen met 
mevrouw J. van den Bosch (inspecteur in opleiding) op bezoek. Ze gaan een thematisch 
onderzoek verrichten op het gebied van het didactisch handelen bij ons in school. Na een 
gesprek met de directie gaan ze een aantal groepen bezoeken. Na de klassenbezoeken is er 
een gesprek met de leerkrachten en directie. We zullen u uiteraard op de hoogte houden 
van de bevindingen van de inspecteur.   
 

CITO TOETSEN 
Volgende week beginnen we met de afname van de middentoetsen van Cito. De afnames worden 
verdeeld over drie weken. Daarna zullen de leerkrachten de resultaten analyseren en dan bepalen wat 
het juiste aanbod voor de kinderen zal zijn. De kinderen worden vanaf nu op niveau getest. Dat kan 
betekenen dat ze de toets gaan maken in een andere groep. Op deze manier bieden we de kinderen een 

eerlijke kans om te laten zien hoe ver ze in werkelijkheid zijn. We wensen alle kinderen heel veel succes! 
 

STAKING?? 
Er is landelijke bekendheid aan gegeven, dat de onderwijsbonden weer oproepen tot een landelijke staking. Het is de 
bedoeling dat de scholen op 30 en 31 januari massaal de deuren gaan sluiten. Wij hebben van ons bestuur nog geen 
bericht ontvangen. Het bestuur buigt zich eind deze week over eventuele deelname aan deze staking. We kunnen 
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dus nog niets met zekerheid zeggen. We zijn wel van mening dat u vroegtijdig moet worden ingelicht als de scholen 
van openbaar onderwijs Emmen hier in mee gaan. Wellicht kunt u alvast informeren naar opvang of oppas voor uw 
kinderen….. We houden u op de hoogte! 
 

LUIZENCONTROLE 
Vanmorgen waren onze ‘luizenmoeders’ weer in school om een controle ronde uit te voeren. We kunnen gelukkig 
melden dat we ‘luizenvrij’ zijn! Langs deze weg willen we onze ‘luizenmoeders’ van harte bedanken voor hun inzet! 
 

BELANGRIJKE DATA  
09-01: Duitse les in groep 1 t/m 4 
13-01: Jeugdverpleegkundige aanwezig 
13-01: 1e toetsweek Cito 
15-01: Inspectiebezoek 
20-01: 2e toetsweek Cito 
23-01: Duitse les in groep 5 t/m 8 
27-01: Laatste toetsweek Cito 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

WELKOM BENTHE 
Deze week is Benthe voor het eerst bij ons op de voorschool. Wij wensen Benthe heel erg veel plezier bij Voorschool 
OBS Iemenhof, wij hopen dat Benthe een leuke tijd krijgt en veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaat maken! 

  
FEESTJE BABS 
Babs was in de herfstvakantie jarig. Ze is 3 jaar geworden! Vanmorgen heeft ze haar 
verjaardagsfeestje gevierd, het was gezellige ochtend! 
 

MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG 
Denken jullie eraan dat we vanaf deze week: 

 maandagochtend (08.30 uur – 11.45 uur)  
 woensdagochtend (08.30 uur – 12.00 uur ) 
 donderdagochtend (08.30 uur – 11.45)  

geopend zijn? 

 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 31 januari aanstaande: 

R Gommers - Marc Heijnen - Alidus Bakker - Jacco Boes 
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  

het gemeentehuis 
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  

Bert Lammerse: 06-31761262 
 

 
 
  


