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NIEUWSBRIEF
woensdag 9 januari 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
GELUKKIG NIEUWJAAR
Langs deze weg willen we iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen.
Laten we er met elkaar wat moois van maken!

TERUGBLIK
We kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest op donderdag 20 december. Het buffet was in
alle groepen geslaagd door de enorme inbreng van de ouders! Heel erg bedankt daarvoor. Ook de
inzet van de leden van onze ouderraad was weer voortreffelijk! Bedankt! Vrijdags erna waren er
opnieuw leden van de ouderraad en deco-commissie aanwezig om mee te helpen met het
opruimen van de kerstspullen. Om 12.00 uur was alles keurig opgeruimd en opgeborgen. Fijn dat
we op deze mensen kunnen rekenen!

TOETSPERIODE
We starten met de afnames van de midden toetsen van Cito. De kinderen maken de toetsen voor
rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ook worden de leestoetsen (DMT en AVI)
afgenomen. Zo krijgen we duidelijk inzicht in de vorderingen van uw kind(eren) en kunnen we – daar
waar nodig – de juiste hulp gaan verlenen.

PRUGELPRAOT
Prugelpraot?! Wat is dat? Een moment voor jullie, als (aanstaande)
(groot)ouders en jullie baby’s, kinderen, jongeren om gezellig met elkaar in
contact te komen. Een enthousiaste en energieke groep van bewoners en
partijen zijn hier te vinden om samen in gesprek te gaan, te spelen, te ontdekken. Dit zijn partijen zoals het
consultatiebureau, de verloskundige, de Bibliotheek, fysiotherapeut, kinderdagverblijven, buurtsportcoaches, Home
Start, Sedna, logopedie, organisaties die gezinnen ondersteunen, en zo nog veel meer. Denk aan verschillende
activiteiten en thema’s, zoals peutergym, een hartjesspreekuur, voorlezen met je kind, knutselen,
beweegactiviteiten, een gesprek over de mooie kanten en de uitdagingen van opvoeden, en ga zo maar door.
Op vrijdag 25 januari van 09.30 tot 11.00 uur is het eerste Prugelpraot moment, waarna het maandelijks terug zal
keren. Jullie zijn van harte welkom in ’t Aole Gemientehoes te Schoonebeek. Aanmelden? Vragen? Leuke ideeën?
Kijk op de Facebookpagina van Prugelpraot en neem vooral contact op! We zien jullie graag tegemoet!
Inge Voortman: 06-30972652
Pauline Dorenbos: 06-51325204
Gezamenlijk e-mailadres betreft Prugelpraot: prugelpraot@gmail.com

OPROEP OVERBLIJFOUDER
De groep overblijfouders kan uitbreiding voor de donderdagmiddag gebruiken. Heeft u zin en tijd om de kinderen op
te vangen tussen 12.00 en 12.30? Geef het dan even door aan meester Bakker.

NIEUWSBRIEF
STUDIEDAG TEAM
Woensdag 23 januari zijn de kinderen vrij omdat het team dan een studiedag heeft. De dag zal
voornamelijk bestaan uit het evalueren van ons project. Daarnaast zullen we de eerste
handreikingen krijgen voor het vervolg: het project ‘Techniek & Wetenschap’. Dat project vindt
plaats tussen de mei- en zomervakantie.

LUIZENCONTROLE
Vanmorgen hebben onze ‘luizenmoeders’ alle kinderen weer gecontroleerd en kunnen vaststellen dat
er geen luizen zijn gevonden! Hartelijke dank voor jullie inzet dames!

VOOR DE KALENDER…..
Groep 1 verzorgt op woensdag 30 januari 2019 een voorstelling voor de ouders. U bent dan om 11.30
uur van harte welkom in school om mee te genieten van hetgeen de kinderen gaan brengen!

PROJECT AFGESLOTEN
De groepen hebben het project ‘Feesten’ afgesloten. Het was een leerzaam project waarbij veel mooie en goede
dingen zijn ontdekt en ontstaan. Op naar het volgende thema. Na de meivakantie starten we met het tweede project
met het thema ‘Wetenschapen & Techniek’.

BELANGRIJKE DATA
09-01: Luizencontrole
10-01: Duitse les in groep1 t/m 4
11-01: Oud papier
14-01: Workshop ‘Volksdansen’ voor groep 3 en 4
14-01: Start 1e toetsweek
14-01: Jeugdarts aanwezig van 08.45 – 12.00 uur
21-01: Start 2e toetsweek
23-01: Studiedag team: leerlingen vrij
24-01: Nationaal voorleesontbijt

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
THEMA ‘HATSJOE’
Deze week starten wij met het thema: ‘Hatsjoe’ van Uk & Puk. De komende drie weken zullen wij aandacht besteden
aan dit thema.

HOERA, IK HEB ER EEN BROERTJE BIJ
Wij willen Jos, Desiree en Maud van harte feliciteren met de geboorte van hun zoontje en broertje Vince!

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De aankomende weken besteden wij aandacht aan het boekje: ‘Een huis voor Harry’. Dit boekje staat
centraal bij ons tijdens de nationale voorleesdagen.
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De kinderen van groep 5 hadden overlegd om het project ‘Feesten’ af te sluiten
met een ‘nieuwjaarsfeestje’. Afgelopen maandagmiddag vond dat feestje plaats
met een toepasselijk hapje en drankje! Gelukkig nieuwjaar allemaal!

