
        
 

   
 

 

NIEUWSBRIEF  22 februari 2023  

 

Voorjaarsvakantie 
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart zien we iedereen graag weer op 

school. Alvast een hele fijne week gewenst!  

Social Schools 

In een apart bericht hebben we u geïnformeerd over hoe u soepel overstapt van SchouderCom naar 

Social Schools. Download de app en log in met dezelfde inloggegevens als bij SchouderCom. Na de 

voorjaarsvakantie communiceren we via Social Schools. Vanaf vrijdag 3 maart staat SchouderCom op 

‘alleen lezen’. Succes!  

Overblijf 

Hallo ouders/verzorgers, 

Wij, de overblijfouders (op dit moment een groepje van 4 ouders), zoeken versterking. 

De overblijf is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is op het plein of bij slecht weer binnen 

in school. Op het grote plein begint om 11.50 uur de pauze voor 3 groepen tot 12.15 uur. Vanaf 12.15 

tot 12.40 uur zijn dan de andere 3 groepen. 

Op het kleine plein (groep 1 en 2) is de pauze van 12.15 tot 12.40 uur. 

Of u nu één dag of meerdere van de vier dagen kunt helpen of om de week dat is ook mogelijk. 

Er wordt voor een aantal weken een rooster gemaakt zodat we rekening kunnen houden met uw 

werk of andere afspraken. 

Voor deze overblijf krijgt u een vergoeding van € 6,- als u er van 11.50 tot 12.40 uur bent. 

Bent u van 12.15 tot 12.40 uur aanwezig dan krijgt u € 5,-. 

Om te zien wat de overblijf inhoudt mag u altijd een kijkje komen nemen. 

Wilt u zich aanmelden dan kan dit via de juf van uw kind(eren) of bij meester Patrick. 

Groeten van de overblijfouders 

 



        
 

   
 

 

Personele zaken 

Juf Angela is vanaf de voorjaarsvakantie met zwangerschaps- en bevallingsverlof. We wensen onze 

juf en collega een mooi en waardevol verlof toe! 

Juf Mirjam Bijkens komt juf Angela vervangen. We hebben het zo kunnen regelen dat juf Mirjam en 

juf Priscilla de lessen aan groep 6 verzorgen. Juf Priscilla is dan niet meer op de woensdag in groep 1. 

Juf Mirjam en juf Nelly werken om en om op de woensdag in groep 1.  

Aanmelden kinderen voor de basisschool 

Als u uw kind wilt aanmelden voor de basisschool dan kunt u contact opnemen met de school voor 

een afspraak via 0524-531231 of via obs-iemenhof@oo-emmen.nl . 

Ouderhulp gevraagd 

We zoeken ouders voor de schoolkrantgroep, de decoratiegroep en de overblijfgroep. Heeft u vragen 

of wilt u zich opgeven? Meester Patrick (school) of Sandra Meijers (0524-533263) kunnen u helpen. 

Leerlingenraad  

Juf Gea heeft de leerlingenraad van vorig jaar en dit jaar bij elkaar gebracht voor een sterkere 

overdracht.  
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Schaken en dammen tijdens levelwerk        

 

 

Belangrijke data 

22 februari Handbaltoernooi groep 7 en 8 

14 maart Voorstelling groep 3 en 4 (op school De Bascule) 

17 maart Nationale Pannenkoekdag  

22 maart Fietsenkeuring groep 7 en 8 

24 maart Oud papier wordt gehaald 

29 maart Grote Rekendag 

21 april Koningsspelen 

9 mei Kinderen middag vrij (vanaf 12.00 uur) i.v.m. 
teamscholing 

23 mei Schoolreis groep 1 t/m 7 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

   
 

 

Van de voorschool 

Feestje Julen 

Maandag hebben we het verjaardagsfeestje van Julen gevierd. Julen is 18 februari 3 jaar geworden. 

Nog van harte gefeliciteerd!    

 

Voorjaarsvakantie  

Na deze week is het voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe! Maandag 6 

maart zien we elkaar weer op de voorschool.   

 

Thema reuzen en kabouters 

Na de vakantie starten wij met het thema ‘Reuzen en kabouters’. In dit thema staan de begrippen 

‘groot’ en ‘klein’ centraal. 

 

 


