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NIEUWSBRIEF
woensdag 28 april 2021

VANUIT OBS DE IEMENHOF
SCHOOLREIZEN
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben we de schoolreizen moeten afblazen i.v.m. de Corona maatregelen. We
zijn druk bezig met een andere invulling voor de kinderen. We gebruiken hiervoor de bijdrage die u voor de
schoolreis heeft betaald. Op deze manier hopen we de kinderen toch nog een leuke dag of een paar dagdelen aan te
kunnen bieden. We houden u op de hoogte.

KONINGSSPELEN
Vorige week hebben we de Koningsspelen gehad. Ondanks de beperkingen kunnen we vaststellen dat het
geslaagd was. De kinderen hebben fanatiek meegedaan en genoten van de diverse sportieve activiteiten!

SCHOOLZWEMMEN - GYMNASTIEK
In verband met de Lockdown mogen we na de meivakantie doorgaan met het schoolzwemmen. De laatste keer zal
nu op donderdag 24 juni zijn. We zijn blij met deze mogelijkheid in overleg met het personeel van zwembad ‘De
Slagen’. Ook meester Jan Bartels is bereid om even wat langer door te gaan! Na de meivakantie mogen we weer
gebruik maken van de sporthal en ook dat vinden we erg fijn voor onze leerlingen! Dat betekent dan maandag na de
meivakantie de tas met gymkleding weer mee moet. Het is misschien handig om even te controleren of de
gymschoenen nog wel passen…… Het is namelijk lang geleden dat we voor gym naar de sporthal zijn geweest.

OUD PAPIERACTIE
Aanstaande vrijdag staat de oud papieractie weer op het programma. We hopen dat alle hulpouders aanwezig zijn
en dat het – net als de vorige keer – weer vlot mag verlopen. Alvast bedankt voor uw inzet!

DOEKOEACTIE
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert Coop supermarkten samen met
Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang je
speciale Doekoe–munten, die je kunt doneren aan onze school. Zo spaar jij mee voor leuke
sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog
leuker te maken voor onze leerlingen!

BELANGRIJKE DA
30-04: Aanvang meivakantie om 14.30 uur
30-04: Oud Papieractie
17-05: Weer naar school
17-05: Vergadering OR
18-05: Start laatste thema thematisch werken
24-05: Tweede Pinksterdag: iedereen vrij
31-05: 1e toetsweek Cito eindtoetsen
07-06: Vergadering OR + MR
07-06: 2e toetsweek Cito eindtoetsen
10-06: Schoolfotograaf (+ vrijdag 11-06)

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 30 april aanstaande:
Marcel Geertsema – Djesko Beije – Roy Heidemans
Franklin Tuinier
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
FEESTJE DAAN
Vanmorgen hebben we het verjaardagsfeestje/afscheidsfeestje van Daan gevierd.
Daan wordt 4 mei 4 jaar. Wij zullen Daan missen en wensen hem heel veel plezier in groep 1! Alvast van
harte gefeliciteerd!

MEIVAKANTIE
Deze week is de laatste week voor de meivakantie, de meivakantie is van 03-05-21 tot
17-05-21. Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!!

MOEDERDAG
Wij wensen alle mama’s een fijne Moederdag!

