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woensdag 22 september 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

GEZONDHEIDSDAG 
Morgen staat de ‘Gezondheidsdag’ op het programma voor de groepen 3 t/m 8. Het geheel vindt plaats bij ’t Aole 
Gemientehoes. Iedere groep wordt in drie kwartier langs drie onderdelen geleid: 
Onderdeel 1: Sedna met het ‘suikerspel’ 
Onderdeel 2: Sporten in de beweegtuin  
Onderdeel 3: Wandelen, water drinken en uitleg over de “VitalCityChallenge App” 
Het is belangrijk dat de kinderen dichte schoenen dragen! 
 

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 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. 
 

KUNST EN CULTUUR 
Maandag was Elsbeth van Beilen in groep 3 om de workshop ‘Oma is de 
beste’ te verzorgen. Het was voor de kinderen een leuke, leerzame 
workshop en de resultaten waren prachtig, want alle opa’s en oma’s 
stonden in de spotlights!  
  

SPAARACTIE COOP  
Onze decoratie ouders willen u vragen om de zegels, die de Coop uitgeeft voor diverse pluche dieren,  te accepteren 
en mee te geven naar school. Ze willen heel graag een aantal van deze prachtige dieren aanschaffen en die als 
decoratiemateriaal in school gebruiken. De zegeltjes kunnen worden ingeleverd bij de juf of meester Bakker. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 

DOEKOE-ACTIE COOP 
We mochten vandaag de materialen ter waarde van € 528,02 in ontvangst nemen die 
u bij elkaar heeft gespaard tijdens de Doekoe-actie. Van iedere groep mocht er een 
leerling mee om de spullen te halen. De materialen kunnen we gebruiken op het plein 
tijdens de pauzes en in de sporthal tijdens de gymlessen (zie de foto verderop in deze 
nieuwsbrief). We willen iedereen die heeft mee gespaard voor onze school van harte 
bedanken!  

o.b.s. De Iemenhof 
Spanjaardspad 86 

Postbus 30 
7760 AA Schoonebeek 
Tel. nr.: 0524-531231 

Email: k.bakker@oo-emmen.nl 
www.obs-iemenhof.nl 
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BELANGRIJKE DATA 
23-09: Gezondheidsdag voor groep 3 t/m 8 
27-09: Groep 8 naar Kamp Westerbork 
27-09: Vergadering MR 
30-09: Groep 1 & 2 workshop ‘Een koffer vol’ 
30-09: Meester Bakker afwezig i.v.m. cursus 
04-10: Vergadering OR 
06-10: Start Kinderboekenweek 
08-10: Oud papieractie 
13-10: Grote rekendag 
16-10: Einde Kinderboekenweek 
18-10: Herfstvakantie 
25-10: Weer naar school 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 
VERJAARDAG JESSICA 
Vandaag is Jessica jarig! Ze is 28 jaar geworden. 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!  
 

LIEDJE ‘OLIFANTJE IN HET BOS’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 

‘Onze Marlon’ van de BSO is zaterdag 

bevallen van een prachtige dochter! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Namens het team en de kinderen: 
Van harte gefeliciteerd 

en heel veel geluk! 
 

Even een kaartje sturen? 
Marlon Homan 
Achterkamp 46 

7761 DS Schoonebeek 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.snelwenskaart.nl%2Fhartelijk-gefeliciteerd-116709985.html&psig=AOvVaw3Xix1NkbLUMx4la-MLF6Qr&ust=1632208768658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCLCxlOuDjfMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F472737292116966139%2F&psig=AOvVaw1Wixt5kr4bUxpOtdJfjO1Q&ust=1632208992601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCLCrz9WEjfMCFQAAAAAdAAAAABAE
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Hallo, 
ZPC Moby Dick organiseert in samenwerking met Brede School Emmen  
een leuke zwemactiviteit  in zwembad de Slagen. Alle leerlingen van de groepen  
5/6 en 7/8 kunnen hieraan gratis meedoen. Wij organiseren voor de kinderen  een leuke  
zwemchallenge, waarin ze kunnen laten zien hoe vaardig ze nog zijn in het afleggen van een   
zwemparcours……  De resultaten van de Zwemchallenge  geven een  beeld van de   
zwemveiligheid van de deelnemers; maar ook hoe veilig de deelnemers zich in het water  
voelen, en hoe het staat met de conditie!? 
Wanneer? Zaterdag 18 september  en zaterdag  25 september a.s.  Tijdstip: 10.15 – 11.15 uur 
NB  
Alle deelnemers moeten wel een T-shirt / lange mouwen + een lange broek meenemen. 
De deelname aan deze sportieve  Zwemchallenge van Moby Dick is gratis.  
Voor meer info kun je contact opnemen met : ZPC Moby Dick 
Jan Bartels   06-50201553   of mailen met  janh.bartels@me.com 

 
 

                    Aan de leerlingen van groepen 5/6 en 7/8  van de Iemenhof  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPBRENGST DOEKOE ACTIE 

 


