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NIEUWSBRIEF
donderdag 10 december 2020

VANUIT OBS DE IEMENHOF
KERSTVIERING
We gaan volgende week donderdag het kerstfeest vieren van 12.30 tot 14.30 uur. De kerstlunch, in plaats
van een diner, zal worden verzorgd door diverse plaatselijke middenstanders en we zijn ervan overtuigd
dat de kinderen hiervan zullen genieten. We verwachten dat de kinderen die dag de volgende spullen
meenemen naar school:
Groep 1-2: bord en beker
Groep 3, 6, 7, en 8: bord, beker, soepkom, mes, lepel en vork
Groep 4 en 5: bord, beker, mes, lepel en vork (groep 4 en 5 vieren het kerstfeest samen)
Dit alles graag voorzien van naam!
Natuurlijk mogen de kinderen in hun allermooiste kleding naar school komen. Het is tenslotte wel het kerstfeest!
Om 14.30 uur gaan alle kinderen naar huis. Vrijdagmorgen 18 december gaan we invullen met het opruimen van de
kerstspullen en diverse gezellige activiteiten in het eigen lokaal. Om 12.00 uur krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8
kerstvakantie. Voor de kinderen van groep 2, 3 en 4 begint de vakantie om 11.45 uur.

ONRUST NA SCHOOLTIJD
We worden de laatste tijd geconfronteerd met de vraag om aandacht te schenken aan ‘akkefietjes’ die na schooltijd
plaastvinden. Het blijkt dat er grove scheldpartijen, onderlinge bedreigingen en zelfs slaande ruzies plaatsvinden. De
volgende ochtend wordt dit verteld in school en dan wordt er van de leerkrachten verwacht dat ze hier aandacht aan
besteden en (het liefst) de oplossing aanbieden aan de betreffende kinderen. Dit gaat ten koste van de effectieve
leertijd en dat is beslist niet de bedoeling. We willen u als ouder dan ook vragen om hier samen met uw kind(eren)
aandacht aan te besteden en het als volwassenen met elkaar, in het bijzijn van de kinderen, te bespreken om zo tot
een goede oplossing te komen. Dit voorkomt veel extra werk voor onze leerkrachten en komt zeker ten goede aan
de sfeer in de groep tijdens schooltijd. Alvast bedankt voor uw medewerking.

OUD PAPIERACTIE
Aanstaande vrijdag staat onze oud papieractie weer op de kalender. De hulpouders die zijn
ingeroosterd hebben gisteren een herinneringskaartje ontvangen. We hopen dat, net als de vorige
keer, iedereen om 18.00 uur bij ’t Aole Gemientehoes aanwezig is om te helpen.
De vorige keer waren de vrijwilligers op tijd thuis. Alvast bedankt voor jullie inzet en succes!

GEEN ZWEMLES
Volgende week donderdag is er, in verband met de kerstviering, geen zwemles!

BELANGRIJKE DATA
09-12: Vergadering Brede School Schoonebeek
11-12: Oud papieractie
17-12: Kerstviering (12.20 – 14.30 uur)
18-12: Aanvang Kerstvakantie
04-01: Eerste schooldag in 2021

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 11 december aanstaande:
G. Rotmensen – A.E. van Aken – R. Kruizinga
J.B.J. Lubbers – L. de Wolde
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij
het gemeentehuis
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij
Bert Lammerse: 06-31761262

NIEUWSBRIEF
VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
WELKOM LONNEKE
Vanaf deze week is Lonneke bij ons op de voorschool. Wij wensen Lonneke heel erg veel plezier
bij Voorschool OBS De Iemenhof. Wij hopen dat Lonneke een leuke tijd krijgt en veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes gaat maken!

THEMA KERST
Vanaf deze week zijn we begonnen met het thema Kerst.

FEESTJE PHILEINE
Maandag hebben we het verjaardagsfeestje van Phileine gevierd, want Phileine is vrijdag 4
december 3 jaar geworden! Nog van harte gefeliciteerd!!

FEESTJE SOFIE
Vandaag hebben we het verjaardagsfeestje /afscheidsfeestje van Sofie gevierd. Sofie wordt 14
december 4 jaar. Wij zullen Sofie missen en wensen haar heel veel plezier in groep 1! En wij
wensen haar natuurlijk ook een fijne verjaardag toe!

OPGEVEN
Wist u dat u uw kind al van 1,5 jaar kunt opgeven voor de Voorschool? Het is voor ons fijn te weten op hoeveel
kinderen we mogen rekenen in de toekomst. Dus….. opgeven.

Verkeersveiligheid
Graag vestigen we de aandacht op de verkeersveiligheid bij school tijdens het brengen en halen van de kinderen.
Helaas moeten we opnieuw vaststellen dat sommige ouders (die hun kind met de auto naar school brengen) voor
hele gevaarlijke situaties zorgen tijdens het brengen en/of halen. We zien auto’s voor de opritten van de stoep staan
zodat fietsende en lopende kinderen er niet langs kunnen. Ook staan auto’s zo geparkeerd dat de kinderen
zigzaggend tussen de auto’s door moeten fietsen of lopen om bij de stoep voor school te komen. Vooral bij slecht,
donker weer kan dit heel snel tot ongelukken leiden. Daarnaast zien we ouders over de stoep voor school langs
fietsen terwijl daar ouders met hun kinderen lopen. De stoep is bedoeld voor voetgangers en niet voor fietsers. We
hebben al eerder aangegeven dat er achter het winkelcentrum voldoende parkeergelegenheid is. U hoeft dan maar
een klein eindje te lopen voordat u bij het hek van het kleuterplein bent. Maak hier alstublieft gebruik van…. We
hopen dat u uw medewerking wilt verlenen en zo gaat bijdragen aan een verkeersveilige situatie. Alvast bedankt
namens alle kinderen en leerkrachten.

Week 50:
14 – 18 december
Melk - Karnemelk

