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NIEUWSBRIEF
dinsdag 7 september 2021

VANUIT OBS DE IEMENHOF
TEAMDAG
Morgen staat er een teamdag op het programma. Het volledige team gaat dan ‘de hei op’ om op een ontspannen
manier met elkaar diverse zaken te bespreken. De kinderen zijn morgen vrij!

VERKEERSSITUATIE VOOR SCHOOL
We moeten helaas constateren dat sommige ouders wel erg roekeloos omgaan met de veiligheid van de
verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van hun kind(eren). Er wordt op de meest onmogelijke momenten en
plekken lukraak geparkeerd zonder te letten op andere weggebruikers. Het blijkt dat een parkeerplek, welke het
dichtst bij het toegangshek ligt, het meest gewild is, zodat de kinderen geen stap extra hoeven te lopen…….
We zouden deze ouders toch willen vragen om een voorbeeld te nemen aan de ouders die de auto netjes parkeren
achter de winkels en het kleine stukje even met hun kind naar school lopen.

OPROEP OVERBLIJFOUDERS
De groep overblijfouders zit dringend om versterking verlegen! Het gaat om de middagpauze van 11.55 tot 12.35
uur. We willen graag uitbreiding, omdat er een aantal mensen zijn gestopt. U ontvangt € 5,00 vergoeding per pauze.
Heeft u tijd en zin om één of meerdere dagen bij deze groep te komen? Meld u dan snel aan bij meester Bakker.
Alvast bedankt!

KUNST EN CULTUUR
Wij hebben op onze aanvraag voor subsidie bij Compenta een positief besluit ontvangen. Dat betekent dat we onze
leerlingen leuke, leerzame activiteiten kunnen aanbieden gedurende dit schooljaar. U ziet bij de belangrijke data
voor de groepen 1 t/m 4 al de eerste activiteiten staan. Elsbeth van Beilen komt dit jaar bij alle groepen om een
workshop te verzorgen. Elsbeth staat bekend om haar leuke, leerzame en vooral creatieve workshops. U krijgt
ongetwijfeld de resultaten te zien via de mail of Klasbord. We wensen de kinderen alvast heel veel plezier!

EERSTE THEMA VAN DIT SCHOOLJAAR
We zijn vanmiddag gestart met het thema ‘Vriendschap en Cultuur’. Het meester- en juffen vriendenboek was uit
elkaar gevallen. De kinderen mochten aan de hand van aanwijzingen op de bladzijden uitzoeken welke bladzijde bij
hun juf(fen) hoorde. Het was erg leuk en de kinderen waren erg enthousiast!

BELANGRIJKE DATA
08-09: Teamdag. Alle kinderen vrij!
13-09: Deze week omgekeerde 10 minutengesprekken
15-09: Meester Bakker afwezig i.v.m. cursus
15-09: Groep 4 workshop ‘Het Kunstkistje’
20-09: Groep 3 workshop ‘Oma is de beste’
23-09: Gezondheidsdag voor groep 3 t/m 8
27-09: Vergadering MR
30-09: Groep 1 & 2 workshop ‘Een koffer vol’
30-09: Meester Bakker afwezig i.v.m. cursus

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 8 oktober aanstaande:
Florian Zegwaard – Wouter Roosen – Jos Abeling
Daniel Nemet – A.G.P. Steenbreker
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
STAGIAIRE JESSICA
Vanaf a.s. woensdag komt Jessica elke woensdag en donderdag bij ons stage lopen op de
voorschool. Wij wensen haar heel veel plezier op de voorschool!

HOERA EEN ZUSJE!
Ryan is grote broer geworden!
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje Nina-Noé.

PRISCILLA / EMMAHOE
Priscilla was het derde vaste gezicht op de voorschool. Dit houdt in dat Priscilla aanwezig was bij ziekte/vakantie van
één van ons (Ilona of Lisa). Vanaf nu is Emma het derde vaste gezicht. Emma heeft afgelopen maandag een
ochtendje meegelopen. Het kan zijn dat Emma in de toekomst vaker mee draait.

