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VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

SINTERKLAASFEEST 
Aanstaande vrijdag hopen we rond half negen Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen bij ons in school! De 
kinderen worden om 08.20 uur op het plein verwacht. Ze gaan dan met de leerkracht naar de parkeerplaats voor 
school om de aankomst van Sinterklaas te kunnen zien. Als de Sint is gearriveerd gaan ze met de leerkracht naar het 
grote plein. Normaal ontvangen we samen met alle kinderen en ouders Sinterklaas in het speellokaal. In verband 
met de Corona maatregelen hebben we daarom besloten om het welkomstwoord te laten plaatsvinden op het grote 
plein. De groepen gaan daarna naar hun eigen lokaal. Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 wordt het speellokaal 
gebruikt. Zo gaan eerst de kinderen van groep 1 & 2 naar het speellokaal en daarna de kinderen van de groepen 3 
t/m 5. We zullen het zo ruim mogelijk inrichten, zodat we op een veilige manier het Sinterklaasfeest kunnen vieren. 
De kinderen van groep 1 & 2 zijn om 10.30 uur vrij!! De kinderen van groep 3 & 4 gaan om 11.45 uur naar huis. Voor 
de kinderen van de groepen  5 t/m 8 wordt er een gezellige middag georganiseerd. We verheugen ons op een 
gezellig Sinterklaasfeest! Wilt u getuige zijn van de aankomst van de Sint? De kinderen staan voor school op de 
parkeerplaats. Wilt u dan aan de andere kant van de straat op het voetpad gaan staan? Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

‘HARRIE IN DE WARRIE’ 
Hoe kan het nou dat onze buren (firma Joldersma) steeds de spullen van Zwarte Piet bij hun in de zaak 
krijgen terwijl ze voor onze school zijn bestemd? Dat moeten we vrijdag maar even aan de Sint vragen. 
Vorige week donderdag was dhr. Joldersma bij ons in school met twee grote cadeaus. Het bleken 
voetballen te zijn voor alle groepen, maar deze waren bezorgd bij Joldersma. Maandag mochten de 

kinderen hun schoen zetten en ’s morgens bleken de schoenen, zonder iets erin, in het speellokaal te staan. Om half 
tien kwam dhr. Joldersma weer binnenlopen met voor iedere groep een doos met daarin de traktatie voor de 
groepen. Weer verkeerd bezorgd!!! Als dat maar goed gaan met de cadeautjes aanstaande vrijdag……. 

 
CORONA 

U heeft allemaal de brief van ons bestuur ontvangen met daarin de maatregelen. We zien 
gelukkig dat bijna iedereen zich houdt aan deze maatregelen. Wat betreft het dragen van het 
mondkapje heeft onze regering het een dringend advies genoemd. Yvonne Boxem (algemeen 
directeur OOE) zet het als regel weg in haar brief naar u toe. Zo langzamerhand worden we 
allemaal ‘moe’ van alle maatregelen en het is ook lang niet altijd duidelijk voor iedereen. Wij 

snappen deze ‘moeheid’ heel goed, maar willen u toch vragen om de adviezen en maatregelen wel op te volgen, 
zodat we later niet naar elkaar hoeven te wijzen……. Alvast bedankt voor uw medewerking en nogmaals de 
complimenten voor de manier waarop vrijwel alle ouders omgaan met het helpen bestrijden van dit vervelende 
virus! 

 
TUSSENRAPPORT 
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben vorige week hun tussenrapport mee naar huis gekregen. We willen het deze 
week graag getekend terug ontvangen. U kunt er eventueel zelf een kopie of foto van maken als u het wilt bewaren. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
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VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 5 & 6 
Vorige week vrijdag stond de voorleeswedstrijd voor groep 5 & 6 op de agenda. Er waren 
in totaal 6 deelnemers. Een vakkundige jury, bestaande uit juf Hellen en juf Angela 
kwamen tot de conclusie dat Jody Vriesema als beste uit de bus kwam. Jody, van harte 
gefeliciteerd! 
 

BUURTAALFEEST  
In verband met de Corona maatregelen is de workshop ‘Buurtaalfeest’ helaas niet doorgegaan. We hopen dat het 
alsnog in januari kan plaatsvinden. 
 

SPONSORACTIE SINTERKLAAS 
Het afhalen van de bestellingen is prima verlopen en iedereen kan de producten gaan bezorgen bij de 
kopers. Er is voor € 5.243.81 verkocht. Voor onze school blijft er een bedrag over van  € 1.924,05 
Een prachtig eindresultaat. Iedereen bedankt voor enorme inzet!  

 

SUBSIDIE ‘JONG LEREN ETEN’ 
We hebben een aanvraag ingediend en deze is gehonoreerd. Enkele juffen zijn wezen winkelen en 
hebben allerlei materialen ingekocht die we kunnen gebruiken bij kook- of baklessen. Er is flink 
gebruik gemaakt van de nieuwe materialen!  
 

BELANGRIJKE DATA 
01-12: Groep 6 t/m 8 surprise en gedicht inleveren!! 
02-12: Tentoonstelling surprises 
03-12: Sinterklaasfeest 
05-12: Pakjesavond 
17-12: Oud papieractie 
22-12: Kerstviering 
24-12: Aanvang kerstvakantie om 12.00 uur 
 

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

SINTERKLAASAVOND 
Wij wensen iedereen een gezellige Sinterklaasavond!  
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 17 december aanstaande: 

Erwin van Ginkel – Adis Omeragic – Robert Speyer 
Richard Vergunst – Jan Tapper - Marc Heijnen 

We verwachten deze ouders om  
18.00 uur bij het gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  
Bert Lammerse: 06-31761262 

 

 
 
 

SCHOOLMELK 
Volgende week hebben we melk en 

karnemelk 
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