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Groep 3/4

Start van een nieuw schooljaar!
Er is alweer een week voorbij in het nieuwe schooljaar. Het
is wel even weer wennen, maar langzamerhand komen we
allemaal weer in het ritme. Een speciaal welkom voor onze
nieuwe leerlingen en hun ouders. We wensen jullie allemaal
een ontzettend fijne tijd op obs Emmermeer!

Kalender
Komende week worden de laatste zaken toegevoegd aan de
kalender en gaat hij naar de drukkerij. We hopen u zo snel
mogelijk te kunnen voorzien van de jaarkalender. In de
bijlage vindt u de ‘kale’ versie, zonder alle extra informatie.
Het is dit schooljaar natuurlijk wel afwachten hoe alle
ontwikkelingen rondom Corona verlopen. We houden u
zeker op de hoogte van alle activiteiten: gaan ze door of
niet, welke regels hanteren we, etc. Vragen of opmerkingen
kunt u per mail richten aan de locatiedirecteur Aaltje Bosma
(locatieleider@obs-emmermeer.nl).

Komende week zullen er gesprekken plaatsvinden
over de vacature voor de donderdag en
vrijdagochtend voor groep 3/4. Deze week heeft juf
Leah Lankhorst de groep opgevangen.

Schrijfonderwijs
De afgelopen jaren hebben de kinderen bij ons op
school leren schrijven in blokschrift. We merkten
echter dat veel kinderen geen goed leesbaar
handschrift ontwikkelden. Na gesprekken met
deskundigen en het uitproberen van lessen hebben
we besloten om vanaf dit schooljaar verbonden
schrift aan te leren. Anders gezegd: de kinderen
leren weer aan elkaar schrijven. Het gaat hierbij
om de kinderen van groep 3 t/m 6. De kinderen
van groep 7/8 werken verder in blokschrift.
Voor vragen over het schrijfonderwijs kunt u
contact opnemen met juf Rikie.

Nieuwe locatiedirecteur

Onze nieuwe locatiedirecteur Aaltje Bosma
Werkgroepen
heeft zich per mail aan u voorgesteld. Helaas is
Volgende week krijgt uw kind een formulier mee waarin wij uw persoonlijk kennismaken nog niet aan de orde.
hulp vragen bij de organisatie van de feesten en activiteiten op Aaltje is aanwezig op dinsdag en vrijdag en de
woensdag om en om. Juf Winy is op de overige
school. Op dat formulier kunt u aangeven of en waarmee u
dagen het aanspreekpunt.
wilt helpen.

Informatieavond
Onze jaarlijkse informatieavond kan helaas niet doorgaan
op de wijze zoals u gewend was. Er zijn dan te veel mensen
binnen de school en dan kunnen we uw en onze veiligheid
rondom Corona niet garanderen. U hoort zo spoedig hoe
wij u van informatie zullen voorzien.

In de volgende nieuwsbrief zal juf Tanja
Kalverla, de nieuwe leerkracht voor groep 1/2
zich aan u voorstellen.

