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Invalproblematiek

Jaarverslag van de MR

U heeft vast in de media gelezen of gehoord
dat er een probleem is met het vinden van
invallers voor zieke leerkrachten. Ook wij
hebben daar mee te maken. Meerdere keren
was er geen invaller beschikbaar. Gelukkig
waren collega’s bereid om in te vallen zodat we
geen groepen hoefden te splitsen of naar huis
moeten sturen.

Het schriftelijk en financieel jaarverslag van het
schooljaar 2017-2018 ligt, vanaf maandag 3
december tot de kerstvakantie, voor
ouders/verzorgers ter inzage bij Lydia Jeuring.
Voor vragen of meer informatie over de
medezeggenschapsraad (MR) kunt u terecht bij
de leden: Karin Kroeze (Voorzitter), Sandra
Huising (penningmeester) en Geke Harmers
(secretaris).

Nieuws uit de voorschool

Potjes

Het is een spannende tijd voor de kinderen.
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land.
Er wordt druk geknutseld, liedjes gezongen en
gekletst over Sinterklaas en zijn Pieten.
Woensdag hebben de kinderen hun schoentje
mogen zetten.
Op 5 December gaan we het Sinterklaasfeest
vieren en wie weet komen Sint en de Pieten
ook nog even bij ons binnen kijken.
Deze morgen hoeven de kinderen geen fruit en
drinken mee te nemen.
Vorige week is Valentino bij ons in de groep
gekomen.
Valentino van harte welkom, we gaan er samen
een fijne tijd van maken.

De kerstcommissie is op zoek naar veel potjes
voor het kerstdiner (woensdag 19 december).
Wilt u allemaal helpen sparen? We hebben het
liefst potjes van zilveruitjes, middenmaat
groente e.d. maar ook andere maten zijn van
harte welkom. Graag schoon en zonder etiket
inleveren op de balie bij groep 7/8. Alvast
bedankt!

Nieuwe leerling
Groep 4 heeft een nieuwe leerling. Zijn naam is
Yousef Alraei. We heten Yousef en zijn ouders
van harte welkom op obs Emmermeer.

Logopedisch Centrum Emmen
Elke vrijdag heeft een aantal kinderen van onze
school logopedie in school bij Carmen Smit van
Logopedisch Centrum Emmen. Helaas heeft
Carmen aangegeven dat ze dit niet meer kan
combineren met haar andere logopedische
werkzaamheden. Zij stopt als logopedist op
onze school.
Met ingang van 12 december neemt Sandra
Scheve haar werkzaamheden over. Sandra is
ook werkzaam bij het Logopedisch Centrum
Emmen en is de moeder van Kyan (groep 4)en
Eline (groep 1). We willen Carmen hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking en we
heten Sandra van harte welkom als logopedist
op onze school.

Sinterklaas 2018
Woensdag 5 december zal de goedheiligman
onze school bezoeken. Inmiddels is onze school
prachtig versierd en komt iedereen in de
stemming voor het sinterklaasfeest.
Er staat zelfs een bed in de school voor
sinterklaas zodat hij kan uitrusten als hij moe is
van het vullen van al die schoenen.
Vorige week is de rommelpiet op school
geweest. Foto’s van dit bezoek zijn te vinden in
de schoolapp.

1.
Bij de kinderen van groep 1/2 wordt druk
ingepakt. Als het even niet zo goed lukt dan
kunnen ze een instructievideo bekijken met
een chromebook en een QR-code.

