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woensdag 8 december 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

SINTERKLAASFEEST 
We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. Het was weer ouderwets gezellig! Natuurlijk was het grote 
cadeau, dat bij onze  buren (Joldersma) was bezorgd, een grote verrassing, vooral toen bleek dat de tweede zwarte 
Piet eruit tevoorschijn kwam. We willen iedereen die heeft meegewerkt aan het doen slagen van dit feest van harte 
bedanken! 
 

OP NAAR KERST 
De school is inmiddels omgetoverd in een gezellige kerstsfeer en we hopen dat we de komende paar weken daar ook 
van mogen profiteren. Het blijft spannend wat onze minister-president volgende week dinsdag weer gaat 
verkondigen. Wel is het zeker dat ouders niet welkom zijn in school. Dat betekent dat we zonder uw hulp de kerst 
moeten gaan vieren met onze leerlingen. Er wordt geadviseerd om het kerstfeest te vieren onder schooltijd. Tijdens 
een teamvergadering hebben we het volgenden besloten: 

 We gaan kerst vieren in de vorm van een lunch van 12.30 tot 14.00 uur in het eigen lokaal.  
 Afhankelijk van de uitkomsten tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december wordt het kerstfeest 

gevierd op donderdag 23 of donderdag 16 december. 
 De lunch wordt door de leerkracht verzorgd 
 De kinderen gaan die middag om 14.00 uur naar huis 

Op deze manier hopen we toch nog iets te kunnen maken van het kerstfeest. 
 

CORONA 
Ook wij ontkomen zo langzamerhand niet meer aan Corona besmettingen onder onze leerlingen. 
We hebben uit voorzorg contact gehad met de GGD en die instantie heeft ons de volgende 
‘spelregels’ uitgelegd: 

 Bij drie vastgestelde besmettingen via een zelftest in een groep blijft die groep thuis voor thuisonderwijs. 
Advies naar de ouders: maak een afspraak bij de GGD voor een test! 

 De groep blijft zeven dagen thuis. Na deze periode kunnen de kinderen bij een negatieve uitslag van een 
zelftest (en klachtenvrij) weer naar school. 

 Algemeen: Houd uw kind thuis bij klachten, ook wanneer die mild zijn! 
We wachten momenteel nog op de levering van zelftesten voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. Wanneer die 
binnen zijn krijgen de kinderen uit die groepen twee zelftesten mee naar huis. Gebruik van deze testen is de 
verantwoordelijkheid van de ouders.  

 
DE LEERLINGENRAAD VERRAST ALLE GROEPEN 

De kinderen van de leerlingenraad hebben gisteren alle groepen enorm verrast door diverse 
kerstcadeautjes te brengen. De leerlingenraad, bestaande uit Tim Snel (gr. 5), Daan Hooijveld (gr. 6), 
Lieke Nunez Vaz (gr. 7) en Sanders Geerts (r. 8) vond het tijd om eens in actie te komen. Door allerlei 
Coronamaatregelen was er het afgelopen jaar niet veel mogelijk en daarom vonden ze het nu het 
juiste moment om iedereen te verrassen! In alle groepen werd eerst verbaasd en daarna enthousiast 

gereageerd op dit initiatief. We willen dan ook onze leerlingenraad van harte bedanken voor dit prachtige gebaar! 
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BELANGRIJKE DATA 
16-12: Kerstlunch???? 
17-12: Oud papieractie 
23-12: Kerstlunch???? 
24-12: Aanvang kerstvakantie om 12.00 uur 
10-01: Weer naar school 
 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 
THEMA ‘KERST’ 
Vanaf deze week zijn we weer druk bezig met het thema: ‘Kerst’. Er staan weer verschillende leuke knutselwerkjes 
op het programma. Hier zullen we de komende weken aandacht aan besteden. Natuurlijk is er ook ruimte om liedjes 
te zingen, zoals: ‘O, dennenboom en Kling klokje. 
 

KERSTBAKJES MAKEN: 16 DECEMBER  
Donderdag 16 december willen wij graag kerstbakjes maken met de kinderen. Wij willen jullie 
vragen om zelf het materiaal mee te geven naar school, denk hierbij aan een schaal voor het 
kerststukje, oase, groen, een kaars, kerstballen etc. Het materiaal mag wel in een zak voorzien 
van naam. Helaas is het met de huidige Coronamaatregelen niet mogelijk om de ouders samen 
met de kinderen de kerstbakjes te laten maken. Wij hopen op jullie begrip.  
 

FEESTJE FINN 
Aanstaande donderdag is Finn voor het laatst bij de voorschool. Hij is zondag 12 december jarig. 
Alvast gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag. Veel plezier op de basisschool! 

 
 

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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