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Leerlingenraad 
De leerlingenraad is dinsdag voor het eerst bij 

elkaar geweest. De leden van de leerlingenraad 

zijn door hun klasgenoten gekozen. Dit 

schooljaar zitten in de leerlingenraad: 

- Pharry Raalte (groep 5) 

- Tess Rakers (groep 6) 

- Danilo Halm (groep 7) 

- Danes Salihovic (groep 8)  

De leerlingenraad vergadert dit schooljaar nog 

4 keer met de locatiedirecteur. Daarbij geeft zij 

advies en denkt ze mee met ontwikkelingen 

binnen school.  

 

 
 

Ziek 
Helaas is juf Wendy ziek geworden. Ze zal de 

komende periode worden vervangen door juf 

Karin (op woensdag) en juf Nicole Hendriks. Juf 

Karin is het aanspreekpunt voor de 

ouders/verzorgers van groep 3 en 4. 

 

 
 

Uitvoeringsgroep Brede School 

Emmermeer 
De Brede School Emmermeer is o.a. 

verantwoordelijk voor de activiteitenkalender 

die in het voor- en najaar verschijnt. Daarin 

staan allerlei verschillende activiteiten voor de 

kinderen van Emmermeer.  De Brede School 

Emmermeer heeft een kerngroep, met daarin 

o.a. alle scholen, de buursportcoaches, de 

cultuurcoach en Sedna. Zij overleggen samen 

over de koers van de Brede School. Er is ook 

een uitvoeringsgroep. Die groep mensen zorgt 

ervoor dat er elke keer weer een prachtige 

activiteitenladder is. Ze zoeken en begeleiden 

bij de  activiteiten. We zijn op zoek naar een 

ouder/verzorger die namens onze school in 

deze groep plaats wil nemen. Voor meer 

informatie en opgave kunt u terecht bij Lydia 

Jeuring. 

 

We hebben een winnaar! 
Bij de inloopavond was het mogelijk om mee te 

doen aan een puzzel waarbij vriendjes bij 

elkaar moesten worden gezocht. Dat bleek 

soms nog best moeilijk.  

Maar er is een winnaar uitgekomen: Anja Xia 

uit groep 7. Gefeliciteerd Anja! Je prijs komt 

eraan. 
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Podium 
Dinsdag 20 november is er een podium voor de 

kinderen van groep 1/2 en 5/6. Vanaf 13.45 

uur treden zij op in de speelzaal. 

Ouders/verzorgers van deze groepen en 

belangstellenden zijn van harte welkom.  

 

 

 
 

Nationaal schoolontbijt 
Afgelopen vrijdag hebben we samen ontbeten 

in het kader van het nationaal Schoolontbijt. 

Foto’s hiervan staan op de app bij “foto’s en 

video’s” De schoolapp kunt u downloaden in de 

Play Store of in de App Store.  

 

Nieuwe leerling 
Groep 5/6 heeft sinds maandag een nieuwe 

leerling. Haar naam is Zoë Postma. We heten 

Zoë en haar ouders/verzorgers van harte 

welkom op obs Emmermeer. 

 

 

 

 
Sinterklaas 
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag 

a.s. lootjes trekken voor het sinterklaasfeest. 

Ze krijgen naast het lootje een envelop mee 

met daarin €8. Dat is het geld voor het cadeau. 

(Het moet zoveel mogelijk op) Daarnaast moet 

er een surprise en gedicht worden gemaakt. 

De kinderen kunnen vanaf maandag 3 

december hun surprise mee nemen naar 

school. Mocht het een probleem zijn om een 

surprise te maken dan kan uw kind dit 

aangeven bij de leerkracht.  

 

 

Oud papier 
Maandag 26 november staat de container voor 

oud papier weer bij school. 

 

Potjes 
Juf Bernadette is, voor haar keuzeklas, op zoek 

naar kleine potjes. (kleinste potjes van Hak, 

zilveruitjes e.d.)  

 

Melk- en yoghurtpakken 
Juf Kelly is op zoek naar melk- en 

yoghurtpakken. Wilt u de pakken schoon 

meegeven naar school? 


