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

NIEUWSBRIEF
woensdag 8 mei 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
START VAN HET THEMA ‘WETENSCHAP EN TECHNIEK’
Gisteren zijn we officieel van start gegaan met het laatste project van dit schooljaar. Het
thema is ‘Wetenschap en techniek’. Om de kinderen in de juiste stemming te krijgen was er
een ‘Professor got talent’ show georganiseerd door het team. Iedere leerkracht kroop in de
gedaante van een professor en liet de kinderen een proef zien. Een jury, bestaande uit
kinderen uit groep 1 t/m 8 gaf na iedere uitvoering van de proef een cijfer. Aan het eind van de show bleek juf
Jeanine, oftewel professor ‘Nieso Snugger’ de meeste punten te hebben en werd zij benoemd tot professor van de
Iemenhof. Daarna werd meester Bakker nog even flink in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij op vrijdag 26
april een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Hij mocht een prachtig boeket aannemen namens
de leerkrachten en kinderen van onze school. Het was een super geslaagde voorstelling en een prima ‘aftrap’ voor
ons project. U zult er ongetwijfeld nog veel over horen en lezen.

VANUIT DE OUDERRAAD
Onze ouderraad is al geruime tijd bezig met de herinrichting van het grote plein. Na goed overleg is
besloten om de firma Groenmaat de opdracht te verstrekken om ons plein van bomen en leilindes te
voorzien. We hebben inmiddels de panna kooi van obs de Lisdodde (de Rietlanden) ontvangen en deze
is in de meivakantie door de leden van de ouderraad, samen met de opa Jan Mepschen (van Isa de
Ridder) en meester Bakker geplaatst. Ook de afrastering voor de nieuwe fietsenstalling is geplaatst en
de kinderen krijgen deze week hun ‘eigen plekje’ aangewezen. De firma Groenmaat zal op korte termijn nog een
aantal bomen op het plein plaatsen. Op deze manier hopen we een aantrekkelijk, groen plein te realiseren.

TAARTEN BAKKEN VOOR DE ROMMELMARKT/FANCY EIND
Zaterdag 18 mei staat onze rommelmarkt/fancy fair weer op de kalender! Evenals voorgaande jaren doen
we weer een beroep op de ‘taartbakkers’ onder onze ouders. Bakt u voor de verkoop weer een prachtige,
heerlijke taart? Deze week krijgen de kinderen een opgavebriefje mee. Wilt u er wel voor zorgen dat de
taart ‘verkoop klaar’, dus mooi ingepakt wordt? Bij voorbaat dank voor uw inzet.

VANUIT DE LEERLINGENRAAD
Aanstaande vrijdag vergaderen de leden van de leerlingenraad over de besteding van de opbrengst van onze
sponsoractie. Het is de bedoeling dat ze (na overleg in hun groep) op korte termijn overgaan tot het daadwerkelijk
besteden van het geld. We houden u op de hoogte!

SPORTDAG
Als u bereid bent een groep kinderen te begeleiden tijdens de jaarlijkse sportdag, wilt u dan alvast
20 juni vrijhouden? We gaan die dag naar de voetbalvelden bij sporthal de Kampen om daar samen
met de andere scholen weer een sportieve dag te beleven. Graag doorgeven aan de leerkrachten.

Grote voorjaarsschoonmaak? Bewaar uw
spullen nog even voor onze rommelmarkt op
zaterdag 18 mei aanstaande!
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OUD PAPIER ACTIE IN MEI
In verband met de meivakantie hebben we twee ophaalmomenten aan elkaar gekoppeld en gaan we
aanstaande vrijdag - 10 mei - het oud papier halen. Er wordt een extra wagen ingezet en daarom
hebben we voor die vrijdag ook extra mensen nodig. Zie het schema in deze nieuwsbrief.

BELANGRIJKE DATA

De volgende ouders staan op de lijst voor onze

08-05: Luizencontrole
oud papieractie van 10 mei 2019 aanstaande:
10-05: Bijeenkomst leerlingenraad
Tim Vriesema – A.H. Hilberts – H.G. Seip –
13-05: Jeugdarts aanwezig van 08.30 tot 12.30 uur
M. Wegkamp - E. Jakobs – R. Hoogeveen –
16-05: Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
M. Meiringh – M. Benne
16-05: Duitse les in de groepen 5 t/m 8
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het
18-05: Rommelmarkt-Fancy Fair van 13.00 tot 15.00 uur
gemeentehuis
22-05: Voetbaltoernooi voor de dames
Bij verhindering voor vervanging zorgen en
melden bij Bert Lammerse: 06-31761262
22-05: Vergadering Brede School Schoonebeek
24-05: Meester Bakker afwezig (BAPO)
27-05: Meester Bakker afwezig (BAPO)
Volgende oud papieractie
27-05: 1e toetsweek Cito eindtoetsen
staat gepland op 5 juli 2019
30-05: Hemelvaartsdag (iedereen vrij)
31-05: Vrijdag na Hemelvaartsdag (iedereen vrij)
03-06: Voorstelling groep 7 voor ouders, opa’s en oma’s van 13.30 tot 14.30 uur.
18-06: Zandstrooiwedstrijd voor groep 7

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
THEMA LENTE
De komende weken werken wij aan het thema: ‘lente’. We praten over de dieren in de lente, we
maken knutselwerkjes die te maken hebben met het thema lente, we gaan met de kinderen naar
het dierenparkje. Kortom: we gaan allemaal leuke dingen doen!

MOEDERDAG
Alle kinderen hebben maandag hun Moederdag cadeautje meegekregen naar huis. We wensen alle mama’s een fijne
Moederdag toe zondag!

Grote voorjaarsschoonmaak? Bewaar uw
spullen nog even voor onze rommelmarkt op
zaterdag 18 mei aanstaande!
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Het professorenteam van obs de Iemenhof

Staand van links naar rechts:
Professor Beentje – Professor Wijziegouchnie – Professor B-Lu - Presentator ‘t Riddertje – Professor Ziejuh
Professor Ballon
Voorste rij van links naar rechts:
Professor Volta – Professor Nieso Snugger – Professor Albertine Geinstein

Grote voorjaarsschoonmaak? Bewaar
uw spullen nog even voor onze
rommelmarkt op zaterdag 18 mei
aanstaande!
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Groep 1 t/m 6:
donderdag 23 mei
Groep 7:
woensdag 19 juni
Groep 8: 12 t/m 14 juni
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