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woensdag 13 oktober 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

HERFSTVAKANTIE 
Volgende week staat de herfstvakantie op de kalender. We wensen iedereen een hele fijn week toe 
met prachtig mooi herfstweer! 
 

IETSKEURING 
Aanstaande vrijdag zijn de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland om half negen weer bij ons voor 
de jaarlijkse fietskeuring. De medewerkers van VVN zullen uiteraard naar de belangrijkste onderdelen 
van de fiets kijken. In deze periode van het jaar staat natuurlijk vooral de verlichting van de fiets 
centraal! Deze keuring geldt in principe voor alle kinderen van onze school. Dus voor wie wil meedoen: fiets mee! 
 

OPROEP 
We zijn op zoek naar versterking van onze ‘luizenmoeders groep’. Normaal wordt de eerste woensdag na 
een vakantie de controle bij alle kinderen uitgevoerd. Wilt u komen helpen? Geef het dan even door aan 
Ulli Schranz: ullischranz@hotmail.com Alvast bedankt voor uw inzet! 
 

VANUIT ONZE OUDERRAAD 
De nota m.b.t. de vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds is vandaag meegegaan. Vanuit de ouderraad het 
vriendelijke verzoek om de bijdrage z.s.m. over te maken, zodat de ouderraad een goed overzicht kan maken van de 
financiële mogelijkheden voor dit schooljaar m.b.t. het organiseren van leuke activiteiten voor onze leerlingen. 
Zijn uw fininaciële mogelijkheden beperkt, dan wijzen we u graag op de mogelijkheden die er zijn!  
U kunt een beroep doen op:  
Stichting Leergeld   
Westerbracht 20, 7821 CH Emmen 
Tel: 06 – 27289980 
Doe mee (participatiewebshop van de gemeente Emmen) 
Weden 2, 7815 PH Emmen 
Tel: 0591 – 618687 
 

VOLLEYBALTOERNOOI 
Het volleybaltoernooi staat 10 november op de agenda. De organisatie van het toernooi 
heeft moeten besluiten om geen publiek toe te laten. De verplichte controle (QR code) 
is niet uit te voeren in dit geval. Alleen de hulpouders mogen op vertoon van een 
geldige code naar binnen om te helpen. Het is helaas niet anders, maar we hopen er wel 
een mooi en sportief toernooi van te maken! 

 

SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOLBIEB 
Beste ouder/verzorger, 
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je 
schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren 
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door samen met ouders en kinderen de school-bibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op 
school én bij Bruna. 
Zo werkt het: Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 
van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe 
meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 
november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 

REKENDAG 
Vanmorgen hebben Miep en Moos (juf Angela en juf Susanne) een kort bezoek gebracht aan alle groepen. Na een 
leuk introductiefilmpje hebben ze voor iedere groep de rekenkist uitgepakt. Daarin zaten allerlei leuke rekenspellen.  
De groepen hebben zich uitstekend vermaakt en we kunnen echt spreken van een zeer leerzame ochtend! In iedere 
groep is door de leerkracht een kort filmfragment opgenomen. Om kwart voor twaalf hebben we met alle kinderen 
de filmpjes in het speellokaal bekeken. We willen juf Angela en juf Susanne van harte bedanken voor de organisatie 
van deze super leuke ochtend! 
 

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 
Aanstaande vrijdagmorgen sluiten we de Kinderboekenweek af. We zijn benieuwd naar de stand op de 
leesthermometers van de verschillende groepen! Groep 1 mocht vandaag verkleed naar school komen. (zie foto) 
 

RABO CLUBSUPPORT 
Van 4 t/m 25 oktober kunt u in de Rabo App of of rabo.nl/clubsupport uw stem uitbrengen op onze 
school. De hoeveelheid stemmen bepaalt uiteindelijk het bedrag dat wij ontvangen van de 
Rabobank. Doet u mee? Alvast bedankt voor uw stem! 

 

BELANGRIJKE DATA 
13-10: Rekendag alle groepen 
16-10: Einde Kinderboekenweek 
18-10: Herfstvakantie 
25-10: Weer naar school 
25-10: Workshop ‘Het rattenriool’ dag 1 in groep 6 
25-10: Workshop ‘Atoma techniek’ in groep 7 
27-10: Workshop ‘Dames en Heren’dag 1 in groep 8 
01-11: Vergadering ouderraad 
03-11: Nationaal Schoolontbijt 
08-11: Workshop ‘Het rattenriool’dag 2 in groep 6 
08-11: Workschop ‘Dames en Heren’ dag 2 in groep 8 
10-11: Volleybaltoernooi  
11-11: Sint Maarten 
12-11: Oud papieractie 
15-11: Vergadering MR 
17-11: Studiedag voor het team: alle leerlingen vrij! 
19-11: Voorleeswedstrijd groep 7-8 
24-11: Tussenrapport mee 
26-11: Voorleeswedstrijd groep 5-6 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 12 november aanstaande: 

Rene Gommers – Richard van Tienhoven – Erwin van Ginkel  
Herman Schepers – Erik Hidding – Daniel Nemet 

We verwachten deze ouders om  
18.00 uur bij het gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  
Bert Lammerse: 06-31761262 
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FEESTJE IVAR 
Maandag hebben wij het verjaardagsfeestje/afscheidsfeestje van Ivar gevierd. Ivar was maandag 
11 oktober jarig en is 4 jaar geworden. Wij zullen hem missen en wensen hem heel veel plezier in 
groep 1!   
  

KINDERBOEKENWEEK 
Vandaag mochten alle kinderen verkleed naar school i.v.m. de Kinderboekenweek.  
Het was een gezellige ochtend!  
 

THEMA ‘WELKOM PUK’ 
Deze week is de laatste week dat wij werken aan het thema ‘Welkom Puk’. 

 
 
 
 
 
 
 

HERFSTVAKANTIE  
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!  
 

 
 

Oproep: we zijn op zoek naar een ouder die de kascontrole bij Rita Stokman en Nienke 
Westerman wil uitvoeren. Melden bij meester Bakker. Alvast bedankt! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdetriangel.net%2Fnieuw%2Fkalender%2Fherfstvakantie-2021%2F&psig=AOvVaw35O4Favwte8S87sqI1uMsb&ust=1634024151274000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJDMldnuwfMCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsmartport.nl%2Fsmartport-4-jaar%2F&psig=AOvVaw3oaxxAFSIIJPc1tJjSaFuJ&ust=1634023004096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPiH67XqwfMCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jufinger.nl%2Fkinderboekenweek-2021%2F&psig=AOvVaw0mLvF9lGtptZjNVX4XHgqZ&ust=1634023867356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKC889XtwfMCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Stemt u ook op onze school? 


