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Nieuws uit de voorschool

Voorleeskampioen
De afgelopen weken zijn er in de groepen 3 t/m
8 voorleeswedstrijden gehouden waarbij in elke
groep een voorleeskampioen werd gekozen. In
groep 3 is dat Maya Douwenga, groep 4 Roan
Dekker, groep 5 Pharry Raalte, groep 6
Archange Ndayamaze, groep 7 Ismay Bloeming
en groep 8 Zeinab Boumahdi.
Deze voorleeskampioenen streden maandag
om de titel “Voorleeskampioen van obs
Emmermeer”. De titel werd gewonnen door
Zeinab Boumahdi uit groep 8. Zij zal onze
school vertegenwoordigen bij de Emmense
voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen
kregen als prijs een medaille en Zeinab mocht
een boek uitzoeken. Van harte gefeliciteerd
allemaal!

Start schooldag.
Elke ochtend gaan er twee bellen op school, om
8.25 uur en 8.30 uur. De eerste bel is om de
kinderen te verzamelen en bij de tweede bel
beginnen de lessen. Regelmatig komen
kinderen na de tweede bel de klas binnen. Dat
is vervelend voor die kinderen maar ook voor
de rest van de klas is dat storend. Wij willen u
dan ook met klem vragen om ervoor te zorgen
dat uw kind op tijd op school is. Verder willen
wij u er op wijzen dat te laat komen als
“ongeoorloofd verzuim” wordt gezien en dat we
verplicht zijn dit te registreren.

We hebben het project “ Wat heb ik aan
“afgesloten.
Nu zijn we met het project “Reuzen en
kabouters” begonnen.
In dit project komt groot en klein aan bod en
natuurlijk ook de herfst.
De kinderen mogen blaadjes, eikels, kastanjes,
enz. Meenemen naar school.
Ook zijn de kinderen begonnen met het maken
van hun lampion. Ze hebben al geprikt en gaan
verder met verven. En er wordt ook een Sint
Maarten liedje bij geleerd.
Het liedje dat ze leren gaat zo:
Lampionnetje schijnt als een zonnetje
Schijnt als een lichtje in ieder z’n gezichtje
Lichtjes omhoog en de lichtjes gaan neer.
Graag willen wij de ouders nog even er aan
herinneren om een leeg schoon gemaakt
melkpak mee te geven en een oud schoentje
om te verven.
In week 41 komt Mohammad bij ons in de
groep.
Mohammad van harte welkom, we gaan er
samen een fijne tijd van maken.

Kijkochtend
De week van maandag 5 t/m vrijdag 9
november a.s. is er voor de ouders/verzorgers
een mogelijkheid om in de klas te kijken bij een
les van uw kind(eren).
Er is dit schooljaar twee keer een “kijkweek”,
de tweede week zal in het voorjaar gepland
worden.
Er worden twee ouders/verzorgers per keer
uitgenodigd. Een bezoek duurt ongeveer 30
minuten. U bent welkom van 8.30 tot 9.00 uur
of 10.30 tot 11.00 uur
U kunt zich opgeven via mail, telefonisch of bij
de leerkracht.

Fietskeuring VVN
Maandag 29 oktober is er weer de jaarlijkse
fietsenkeuring voor de hele school. De fietsen
worden die ochtend gekeurd door mensen van
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Emmen.
Neem allemaal je fiets mee.

Bezoek van een schrijver
Maandag 8 oktober hebben de groepen 1, 2 en
3 bezoek gehad van de schrijfster Isabel van
Duijne. In elk boek zijn Lily en Jamal, haar
kleinkinderen, de hoofdpersonen. Isabel van
Duijne heeft de kinderen laten zien hoe boekjes
gemaakt worden. Daarnaast had ze een koffer
mee met spulletjes waarover ze iets vertelde.
Ze heeft een verhaal voorgelezen en de
kinderen hebben een vriendje voor Niels het
aapje getekend. Ook hebben de kinderen samen
met de schrijfster een verhaal bedacht over
twee kinderen die verdwaald waren met hun
kapotte bootje. De kinderen kwamen helemaal
in China terecht.. Door met een stokje in het
zand te schrijven konden de kinderen duidelijk
maken wat er aan de hand was en konden ze
met wat hulp gelukkig weer naar huis. Als
cadeautje kregen de kinderen een potlood met
gum en een boekenlegger mee naar huis. Wat
hebben we genoten van het bezoek!

Kinderboekenweek
Dinsdag 2 oktober hebben we de
Kinderboekenweek 2018 geopend met een
schimmenspel van kinderen van groep 7/8.
Het thema dit jaar is “Vriendschap”. Deze
weken wordt er veel aandacht besteed aan het
thema van de Kinderboekenweek. Op
donderdag 18 oktober is iedereen van harte
welkom op de inloopavond. U kunt niet alleen
in de klassen kijken maar er zal ook een markt
zijn waar o.a. boeken te koop zullen zijn. De
inloopavond is van 18.30 tot 19.30 uur. Komt
allen!

Kinderuniversiteit
De kinderen van groep 7 en 8 zijn naar de
Kinderuniversiteit op NHL Stenden geweest.
Daar kregen zij een college van
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Nobelprijswinnaar Ben Feringa.
Foto’s van dit
bezoek staan in onze schoolapp.

Voorstellen
Elke week krijgen de kinderen van groep 3 t/m
8 gymnastiek van studenten van het Drenthe
College. De studenten die aan onze school zijn
toegewezen zijn Marline Huttema en Jeftha
Benjamins. Zij stellen zich aan u voor.

Voorstelling

Ik ben Marline Huttema, 20 jaar oud en ik woon
in Sellingen.
Ik doe op dit moment de opleiding sport en
bewegen en ik geef om de maandag, dinsdag
en woensdag gymles aan groep 3,4 5,6 en 7,8.
Als sport doe ik aan zwemmen, nog niet voor
wedstrijden maar wil daar wel voor trainen.
Voor de rest vind ik het heel leuk om met
vriendinnen wat leuks te gaan doen.

Ik ben Jeftha Benjamins student van het
Drenthe college en ben 19 jaar oud. Dit jaar
loop ik stage bij jullie school om de gymlessen
te organiseren met mijn mede student Marline
Huttema. Ik doe zelf ook aan sport en zit op
voetbal bij DZOH in het 3de elftal als keeper
voor de rest hou ik ook erg veel van gamen en
ik heb ook erg gemerkt dat jullie daar ook van
houden 😊.Ik hoop dat ik jullie een hoop dingen
kan aanleren en dat we goed met elkaar
kunnen opschieten.

Dinsdag 23 oktober (in de herfstvakantie) is er
in de Meerstede een voorstelling voor kinderen
van groep 5 t/m 8. De voorstelling heet “De
wolf is terug”. Je kunt de voorstelling gratis
bezoeken, je moet je alleen even opgeven. De
kinderen krijgen een inschrijfformulier mee die
ze, als ze de voorstelling willen zien, moeten
inleveren bij de Meerstede.
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