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woensdag 9 juni 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Morgenvroeg komt de schoolfotograaf naar school om van de kinderen prachtige foto’s te maken. 
Eerst worden de broers- en zussenfoto’s van schoolgaande kinderen gemaakt, daarna de groepsfoto’s 
en tot slot de individuele foto’s van de kinderen uit de Voorschool en groep 1 t/m 5. Vrijdag moeten 
een aantal kinderen opnieuw in de mooie kleren, want dan worden de individuele foto’s gemaakt van 
de kinderen van de groepen 6,7 en 8.  
In verband met de aanwezigheid van de fotograaf gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 niet naar het zwembad. De 
kinderen van groep 6 t/m 8 gaan wel, omdat die op vrijdag op de foto komen. 
 

SCHOOLREIZEN 
Dinsdag 15 juni staat er voor de kinderen van groep 1 en 2 een echte kampeerdag op het plein op het programma. 
Het belooft een gezellige dag te worden. 
Donderdag 17 juni gaan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 (als het weer het toelaat) een dag doorbrengen bij het 
natuurbad ‘De Zandpol’.  
Dinsdag 22 juni staat er voor de groepen 3 en 4 een ‘schoolreisdag’ op het programma. Ze gaan die 
dag met een huifkar naar het Griendtsveenpark Erica. Ze vertrekken ‘s ochtends om 10.00 uur en 
zijn tegen 14.15 uur weer terug bij school. 
Dinsdag 22 juni gaan de kinderen van groep 8 op de fiets naar Landgoed Zwartemeer voor een hele 
sportieve en gezellige dag!  
 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 
Veilig Verkeer Nederland heeft alsnog toestemming gekregen van ons bestuur om het praktisch 
verkeersexamen te organiseren. Dat betekent voor de kinderen van groep 7 en 8 dat ze 

woensdag 16 juni het examen gaan afleggen in Nieuw - Amsterdam. De fiets moet uiteraard tip top in orde zijn! VVN 
controleert de fietsen voor aanvang van het examen. Erg belangrijk om te controleren of de volgende onderdelen 
goed in orde zijn: 
Handvatten:  deze moeten vastzitten en heel zijn 
Remmen:  deze moeten goed werken. Bij handremmen beide of de terugtraprem. 
Stuur:   deze moet vastzitten 
Bel:   moet aanwezig zijn en goed hoorbaar zijn. 
De kinderen moeten deze dag dus wel de fiets bij zich hebben.  
Beide groepen hebben inmiddels de ‘examenroute’ al een keer gefietst! Zo hebben de kinderen een idee waar de 
gevaarlijke punten in de route zijn en waar ze juist heel goed de regels moeten toepassen, zoals bijvoorbeeld 
achterom kijken of hand uitsteken. We wensen ze alvast heel veel succes. 
 

SPELEN NA SCHOOLTIJD 
Het valt ons op dat steeds vaker kinderen na schooltijd verder gaan met hun spel op het grote plein. Vooral voetbal 
is een favoriete bezigheid. We hebben echter de afspraak dat er na schooltijd geen materiaal meer gebruikt mag 
worden. Iedere middag proberen we voor het eind van de dag alle materiaal te verzamelen en in school op te 
bergen. Als kinderen na schooltijd toch weer materiaal meenemen naar buiten om, terwijl hun ouders nog even 
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staan te praten, nog even te spelen, zien we dat het materiaal op het plein blijft liggen. Dat is niet de bedoeling. We 
hebben vandaag in alle groepen deze schoolregel nog even weer besproken.  
 

OPBRENGST DOEKOE ACTIE 
We hebben van Coop bericht ontvangen dat we voor het bedrag van € 529,00 materialen voor de 
gymlessen en het buitenspel mogen bestellen. In week 38 van dit jaar mogen we de bestelde spullen in 
ontvangst nemen. We willen hierbij alle ouders die hun steentje (lees muntje) hebben bijgedragen van 
harte bedanken! We zijn erg trots op en blij met het bereikte resultaat.  
 

BELANGRIJKE DATA 
10-06: Schoolfotograaf (+ vrijdag 11-06) 
14-06: 3e toetsweek Cito eindtoetsen 
15-06: Kampeerdag op het plein groep 1 en 2 
16-06: Praktisch verkeersexamen groep 7 & 8 
17-06: Kinderen van groep 1 t/m 4 vrij (i.v.m. de sportdag) 

18-06: Juf Susanne viert haar verjaardag 
22-06: ‘Schoolreisdag’ voor de  groepen 3 en 4 
29-06: Eindrapport mee 
30-06: Groep 1 verjaardagsfeestje juf Marieke en juf Alysha 
02-07: Groep 7 ’s middags verjaardagsfeestje juf Evelien en juf Priscilla 
05-07: Schoonmaakavond groep 1-2-3 
07-07: Overdracht leerlingen: kinderen vrij! 
09-07: Laatste schooldag 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
A.s. donderdag komt de schoolfotograaf. Er wordt ook een ‘broers en zussen foto’ gemaakt. 
Normaal gesproken mogen de broertjes en zusjes van de kinderen die niet op school zitten ook 
naar school komen voor deze foto. Helaas gaat het dit jaar anders.. Er mogen nog steeds geen 
ouders in school en op het schoolplein komen en hierdoor is het niet mogelijk om de ‘broers en 
zussen foto’ te maken zoals dit normaal gebeurd.  
Voor de schoolgaande kinderen kan de ‘ broers en zussen foto’ wel doorgaan. 
 
Donderdag 17 juni is de voorschool WEL geopend 

SPORTDAG  

Woensdag 16 juni hebben wij een sportdag op het programma staan. Wij gaan hierbij leuke 
activiteiten doen.  
 

 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 9 juli aanstaande: 

R.F. Hulsink – R. Jansen – Harrie Veldman 
Michel Wubs – Remco v.d. Meer 

We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  
het gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  
Bert Lammerse: 06-31761262 

 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sjm.nl%2Fnl%2Fnieuws%2Fbestellen-van-de-schoolfoto039s%2F230&psig=AOvVaw1aMVaWZKwn4Ah4RmRPhHlK&ust=1623136360672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCdvqj-hPECFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bijlmerhorst.nl%2Fnw-28101-7-3655852%2Fnieuws%2Fsportdag.html&psig=AOvVaw0LKZxqNwqymWx9T8t97eZd&ust=1623136454146000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODumdX-hPECFQAAAAAdAAAAABAE
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SVV’04 organiseert op 12 Juni 2021 het Oranje Festival 

SVV’04 organiseert op 12 juni het Oranje Festival. Het Oranje Festival is een 

activiteit vol met “Oranje”-voetbalplezier waarin alle aanwezige jongens en meiden 

van 4 tot 12 jaar zelf gaan ‘Voetballen als Oranje’.  

Je hoeft geen lid te zijn van SVV’04. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt het jou dus leuk om te trainen als een speler van Oranje of heb je gewoon zin 

om lekker tegen een bal aan te trappen? Meld je aan via KNVB.nl/alsoranje of 

stuur een e-mail naar info@svv04.nl.  
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