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NIEUWSBRIEF
woensdag 17 november 2021

VANUIT OBS DE IEMENHOF
SPONSORACTIE SINTERKLAAS
We hebben de bestelling weer geplaatst bij de bakker. Er is wederom goed verkocht! De eindstand houdt u nog even
tegoed. U kunt de bestelde producten afhalen in het speellokaal op de volgende dagen/tijden:
Vrijdag 26 november tussen 11.00 en 12.00 uur
Vrijdag 26 november tussen 14.00 en 15.00 uur
Zaterdag 27 november tussen 10.00 en 11.30 uur
Denkt u er aan dat u een tas, krat of doos meeneemt, al naargelang de grootte van uw bestelling?

SCHOOLMELK EN EU SCHOOLFRUIT
Sinds vorige week kunnen we de kinderen twee keer per week tussen de middag melk of karnemelk en eens in de
vier weken yoghurt aanbieden. Het valt ons op dat de deelname hieraan momenteel nog heel erg minimaal is. We
hopen dat er meer deelnemers komen omdat het een gezonde zaak is! U hoeft voor de lunch dan ook geen drinken
mee te geven. De kinderen moeten een beker voor de melk en een kommetje met een lepel voor de yoghurt
meenemen. Deze spullen kunnen in school blijven staan. Daarnaast bieden we de kinderen van de groepen 3 t/m 8
in de kleine pauze drie keer per week fruit of groente aan. De kinderen hoeven dan in principe geen eten mee voor
die pauze.

SINT MAARTEN
Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 en 2 Sint Maarten gevierd. Groep 1 heeft een rondje langs
alle groepen gemaakt en de kinderen van groep 2 zijn naar d’ Olde Beke geweest. Het was voor beide groepen weer
een heel gezellig uitstapje!

JUF VALERIE
Juf Valerie heeft vorige week kennis gemaakt met groep 4 en samen met juf Marieke is besloten dat zij haar LIO in
deze groep zal voortzetten. Juf valerie komt op woensdag en donderdag , zodat juf Marieke zelf de week kan
opstarten en afslutien. De intrede van juf valerie zal geleidelijk verlopen, zodat er een goede afstemming is. Op
woensdag en donderdag is juf Marieke gewoon in school voor extra hulp aan zowel groep 4 als kinderen uit andere
groepen.

RABO CLUBSUPPORT
De Rabo Clubsupportactie heeft voor onze school € 325,86 opgeleverd. We willen langs deze weg alle ouders, die op
onze school hebben gestemd, van harte bedanken!

VOLLEYBALTOERNOOI
Het volleybaltoernooi vorige week woensdag is goed verlopen! De kinderen hebben allemaal
ontzettend hun best gedaan en een ploeg heeft het tot de finale geschopt… Helaas net geen kampioen.

GROEP 7 NAAR DE BIEB
We zijn gisteren naar de bibliotheek in Emmen geweest, voor de workshop: "Waor is Aoldert?" In twee groepen
gingen we twee onderdelen bij langs. Een vragenspeurtocht door de bibliotheek over verhalen die zich tijdens de

SCHOOLMELK
Volgende week hebben we yoghurt

NIEUWSBRIEF
Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. En een escaperoom met opdrachten die bij het thema Tweede Wereld
oorlog pasten. Het was een erg leuke en leerzame workshop.

BELANGRIJKE DATA
19-11: Voorleeswedstrijd groep 7-8
22-11: Vergadering MR
24-11: Groep 3 t/m 8 tussenrapport mee
26-11: Voorleeswedstrijd groep 5-6
26-11: Bestellingen Sinterklaas sponsoractie afhalen
27-11: Bestellingen Sinterklaas sponsoractie afhalen

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

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
THEMA SINTERKLAAS
Zaterdag zijn Sinterklaas en zijn pieten aangekomen in Nederland.
Deze week beginnen we met het knutselen over dit thema.

WELKOM CASPER
Deze week is Casper voor het eerst bij ons op
de Voorschool. Wij wensen hem veel plezier
en hopen dat het naar zijn zin gaat hebben.

Groep 7 bezoekt de bieb
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