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We zijn weer begonnen! 

Vanochtend om 8.25 uur ging de eerste bel van 

het schooljaar 2018-2019 en ging iedereen, 

soms een beetje onwennig, op de plaats van de 

groep staan. Al snel zat iedereen in de klas en 

in de pauze speelden alle kinderen weer als 

vanouds samen op het plein. Fijn dat we er 

allemaal weer zijn! 

In de vakantie zijn we in school aan het werk 

geweest. De teamkamer heeft een 

metamorfose ondergaan, de gang bij de 

bovenbouw is geschilderd en de bergingen zijn 

opnieuw ingericht en opgeruimd.  

 

En heeft u onze raampoppetjes al gezien? In 

elke groep en in het atelier staat “ons 

poppetje” op het raam. 

 

Informatieavond 

Bij deze willen wij alle onze ouders/verzorgers 

uitnodigen voor een informatieavond op 

maandag 10 september a.s. van 19.30 tot 

ongeveer 20.30 uur. 

We hebben er voor gekozen om dit schooljaar 

geen “omgekeerde 10-minutengesprekken” te 

voeren maar dit keer een informatieavond te 

organiseren.  

Het avond start gezamenlijk waarbij we onze 

plannen voor het komende schooljaar graag 

willen vertellen. Daarna zal onze  cluster-

directeur, mevrouw Nel Grimme, iets vertellen 

over de aanstaande verbouwing van de school. 

Daarna kunt u, in de klassen,  onder het genot 

van een kop koffie informeel met de 

leerkrachten van uw kind(eren) en andere 

ouders praten.   

Wij hopen u allemaal te zien op de 

informatieavond! 

Nieuws uit de voorschool 

De vakantie is weer voorbij. 

We gaan samen weer lekker spelen, knutselen, 

voorlezen, liedjes zingen, enz. 

 

Jari is 4 jaar geworden en gaat nu naar groep 

1. Jari veel plezier in groep 1 

 

Ahlam komt vanaf nu bij ons in de groep 

spelen. 

Ahlam van harte welkom en we gaan er samen 

een fijne tijd van maken. 
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Gymnastiek 

De kinderen van groep 3/4 en 5/6 hebben op 

maandag en woensdag gymnastiek. De 

kinderen van groep 7/8 hebben op dinsdag een 

blokuur gym. (2 x 45 minuten). De gymlessen 

zullen meestal worden gegeven door een 

student van het Drenthe College. Dit gebeurt 

onder supervisie van de leerkracht. Verder zal 

juf Linde ook gymlessen gaan geven i.v.m. de 

gymopleiding van de pabo. De kinderen van 

groep 1/2 gymmen in de speelzaal. 

 

Kalender 

De laatste data worden de komende week 

toegevoegd en dan is de kalender weer klaar 

voor de drukker. We hopen over enkele weken 

de kalender mee te kunnen geven. Natuurlijk 

kunt u ook onze app raadplegen, die heeft ook 

een agenda met belangrijke data. 

Op de app staan ook foto’s van de activiteiten 

en nieuws. 

 

Team obs Emmermeer 

In het onderstaande schema kunt u zien wie 

wanneer op school is. 

Kelly von der Weide     

groep 1/2 

Maandag t/m vrijdag 

Karin Kroeze               

groep 3/4 

Maandag, dinsdag en 

wisselend woensdag 

Wendy Moorman          

groep 3/4 

Wisselend woensdag, 

donderdag en vrijdag 

Rikie Wesseling                

groep 5/6 

Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag 

Ilona Everts                

groep 7/8 

Maandag t/m 

donderdag 

Winy Bultena              

ib’er en groep 7/8 

Wisselend dinsdag en 

donderdag, 

woensdag en 

vrijdag(7/8) 

Lydia Jeuring              

locatieleider en groep 

5/6 

Maandag t/m vrijdag, 

woensdag en 

vrijdagmiddag groep 

5/6 

Marijke Haan               

leerkracht 

Donderdag, 

wisselende groepen 

en keuzeklas 

Bernadette Stehr         

onderwijsassistent 

Maandagochtend, 

woensdag en 

donderdag 

Ramona Keizer           

onderwijsassistent 

Maandag 

Anouk Brakels            

onderwijsassistent 

Maandag en dinsdag 

Chantal Lippold           

onderwijsassistent 

Donderdag en vrijdag 

Koen Akkerman          

conciërge 

dinsdagochtend 

 


