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Bijna zomervakantie! 
Nog één week naar school en dan sluiten we dit 
bijzondere jaar af. Een jaar waar we u als ouders 
helaas veel minder hebben kunnen zien dan ‘normaal’ 
en waarin we met de kinderen ook niet alles hebben 
kunnen doen zoals we wilden. Maar laten we het 
positief houden: we hebben nieuwe dingen geleerd 
(online les en communicatie), we hebben elkaar toch 
kunnen vinden in moeilijke tijden en goed kunnen 
samenwerken, de kinderen hebben een ontzettend 
leuke schoolreisdag gehad, de nieuwe keuken kon 
feestelijk worden geopend, juffendag hebben we 
gevierd en ga zo maar door. De kinderen zijn 
komende vrijdag om 12 uur allemaal vrij: 
zomervakantie! Bedankt voor dit jaar en we zien de 
kinderen en u graag terug op maandag 23 augustus. 
 
 

 
 

Start na de zomervakantie 
Hoe de wereld er na de zomervakantie uit zal zien is 
nu nog niet duidelijk. Houdt u uw mail in de gaten in 
de laatste week van de zomervakantie?  
Als team hebben we besloten de inloop voor groep 5 
t/m 8 te laten bestaan. Dit zorgt voor veel rust en een 
fijne start in de ochtend. Dus de kinderen van groep 5 
t/m 8 gaan vanaf 8.15 uur naar binnen. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 blijven op het plein. Het is 
belangrijk dat zij nog even samen kunnen spelen en 
zo is er ook ruimte voor de ouders om een afspraak te 
maken met de juffen of even iets door te geven. 
Ouders van groep 5 t/m 8 kunnen dit doen door even 
de school in te lopen of een mailtje te sturen naar de 
leerkracht.  

Opening nieuw keuken 
Wat zijn we blij met onze nieuwe keuken! Afgelopen 
donderdag heeft wethouder Wanders deze samen 
met alle kinderen op het plein officieel geopend. 
Daarna kregen de kinderen een workshop drum en 
groep 5 t/m 8 ook nog een workshop koken. De foto’s 
staan in de ‘oude’ app SchoolPraat. 

 

Na de zomervakantie is onze school aan de beurt in 
het onderhoudsplan. De school zal vanbinnen weer 
helemaal opgeschilderd worden. Ook wordt er 
gekeken of de ingang verplaatst kan worden, zodat 
het vanaf de weg meer zichtbaar is dat wij obs 
Emmermeer zijn. De vlaggenmast wordt verplaatst 
naar de voorkant. Er komt een nieuwe prullenbak op 
het plein en de kapotte worden verwijderd. Bordjes 
verboden toegang en de camera’s zorgen nu al voor 
minder overlast en dat is heel prettig. Ook wordt de 
troep van het weekend op het plein iedere maandag 
opgeruimd door de gemeente. Goede ontwikkelingen 
dus voor onze prachtige school! 

 
Schoudercom 
Heeft u de app al geïnstalleerd? Niet vergeten, want 
we gaan na de zomervakantie over op een andere 
ouderapp, Schoudercom. In de bijlage nogmaals de 
informatie. Ook heeft u via de mail bericht hierover 
gekregen. We zien dat nog niet alle ouders de app 
hebben geactiveerd. Lukt het niet? Mailt u dan even 
naar de leerkracht van uw kind. 
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Activiteit groep 7-8 
Normaal gesproken zou groep 7-8 op schoolkamp 
gaan. Omdat dit niet mogelijk was dit schooljaar 
hebben wij ze, naast de alternatieve schoolreis waar 
alle kinderen van hebben kunnen genieten, nog een 
activiteit aangeboden. Afgelopen vrijdag hebben de 
kinderen op het plein een hut gebouwd en mochten 
ze een kampvuurtje maken (onder begeleiding). 
Daarna gingen de kinderen lasergamen in de school 
en was er archery tag (een soort van pijl en boog 
schieten) op het plein. We hebben deze geweldige 
middag afgesloten met een heerlijke barbecue. Tot 
slot nog even verstoppertje in school. Juf Ilona, 
meester Bjarne en juf Aaltje moesten goed zoeken: 
sommige kinderen waren heel goed in verstoppertje! 
Foto’s van deze activiteit kunt u in de ‘oude’ app 
SchoolPraat vinden.  

 
 

Inschrijven 
Wordt uw kind volgend jaar 4 jaar? Vanaf 2,5 jaar 
kunt u uw kind al inschrijven op de basisschool. Zo 
weten wij welke kinderen (en vooral ook hoeveel 
kinderen) er komen en kunnen we hier rekening mee 
houden. Wilt u een rondleiding en 
kennismakingsgesprek? Mailt u dan naar onze 
locatiedirecteur Aaltje Bosma (a.bosma1@oo-
emmen.nl). 
 
 

 

 

 

Nieuwe collega’s 
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief over de 
formatie verwelkomen we volgend schooljaar een 
nieuwe collega in groep 3/4, juf Esmee Naber. Juf 
Esmee is al even op school geweest om kennis te 
maken en zal zich na de vakantie aan u voorstellen in 
de nieuwsbrief. Ze heeft er veel zin in om bij ons te 
komen werken! 
Daarnaast is de vacature voor locatiedirecteur 
afgelopen donderdag uitgegaan. De donderdag 
voordat de scholen weer beginnen zullen de 
sollicitatiegesprekken zijn. We houden u natuurlijk op 
de hoogte. De eerste weken na de zomervakantie zal 
juf Aaltje nog aanwezig zijn om te ondersteunen en 
alles over te dragen.  
 

Schoolfoto’s (herinnering) 
Uw kind is op de schoolfoto geweest en heeft een 
strookje meegekregen met daarop inloggegevens. 
Indien u nog foto’s wil bestellen, vergeet u dit dan 
niet binnenkort te doen? 

 

Zomeractiviteiten 
In de zomervakantie worden er verschillende (gratis) 
activiteiten aangeboden: 
 
Stroom en water (zie bijlage): in de eerste week van 
de zomervakantie organiseren de cultuurcoach en de 
buurtsportcoaches deze zomeractiviteit voor alle 
kinderen van 7-13 jaar in Emmen. Een spetterende 
dag vol met kunst & cultuur, techniek en 
sportactiviteiten. Op 12 en 13 juli zijn we in het 
Haagjespark in. De kinderen zijn, na opgave, één van 
de dagen welkom. De activiteit is gratis. 

Hierbij stuur ik ook de digitale flyer van de Doe-Ma-
Mee-dagen die i.s.m. de Bibliotheek door De 
Kunstbeweging georganiseerd worden. 
 
Doe-ma-mee-dagen (zie bijlage): kinderen van 4 t/m 
12 jaar kunnen grátis meedoen aan drummen, 
dansen, kunst en techniek in de eerste 4 weken van 
de zomervakantie, elke dag op een van de 5 locaties. 
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