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Beste kinderen en ouders/verzorgers van obs Emmermeer, 

 

Het kabinet heeft vorige week besloten dat de sluiting van de scholen in ieder geval verlengd 

wordt tot 27 april. Daarna is het meivakantie. Dat betekent dat de scholen niet voor 11 mei 

open gaan.   

De afgelopen weken hebben de kinderen veel geautomatiseerd en herhaald. Maar we moeten 

verder. Vanaf deze week gaan we proberen om via Google Hangouts/Meet te videobellen om 

zo contact te krijgen met de kinderen. Op deze manier kunnen we persoonlijker begeleiden 

en instructies gaan geven. Daarom krijgen alle kinderen van onze school een Google-account. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden al een account en zij hebben inmiddels een mail 

gekregen met informatie daarover. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen vandaag van de 

groepsleerkrachten informatie over hun nieuwe account.  

Als u problemen heeft met het inloggen kunt u een mail sturen naar locatieleider@obs-

emmermeer.nl.  

 

Vanaf maandag 6 april zijn de leerkrachten, volgens schema, elke ochtend via de mail 

bereikbaar tot 12.00 uur. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn ze ook bereikbaar via Google 

Hangouts. Dan kunnen de kinderen met de leerkracht videobellen. In het filmpje (zie bijlage) 

vertelt juf Kelly hoe je dat doet. 

Hieronder het schema:  

* in het schema staan de e-mailadressen voor de mail. De e-mailadressen voor het videobellen staan in 

de bijlage. 

 

Elke dinsdag is er een ophaalmoment van 10.00 tot 12.00 uur. De leerkracht van uw 

kind(eren) geeft bij het huiswerk aan of er aanvullend materiaal moet worden gehaald.  

 

We vinden het nog steeds erg leuk om ook van jullie te horen. Zoals jullie inmiddels weten 

hebben we een digitaal prikbord op Padlet: https://nl.padlet.com/obsemmermeer/Bookmarks 

 

 

 

 

 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

1/2 Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl  

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

3/4 Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl  

Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl 

Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl 

Juf Winy 

ib@obs-

emmermeer.nl  

Juf Winy 

ib@obs-

emmermeer.nl 

5/6 Meester Martijn 

invaller@obs-

emmermeer.nl  

Meester Martijn 

invaller@obs-

emmermeer.nl 

Juf Lydia 

locatieleider@obs-

emmermeer.nl  

Juf Rikie 

r.wesseling@obs-

emmermeer.nl  

Juf Rikie 

r.wesseling@obs-

emmermeer.nl 

7/8 Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl  

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Melany 

melany.diepveen@ 

openbaaronderwijs 

emmen.nl  
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