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Schaatsen groep 5/6 en 7/8 
Vrijdag 21 december gaan de kinderen van 

groep 5/6 en 7/8 schaatsen op de ijsbaan op 

het Raadhuisplein in het centrum van Emmen. 

We mogen daar van 8.30 tot 9.30 uur 

schaatsen. We vertrekken om 8.15 vanaf 

school en lopen gezamenlijk naar de ijsbaan.  

Er zijn ijshockey- en kunstschaatsen aanwezig, 

maar als kinderen zelf in het bezit zijn van dit 

type schaatsen, kunnen ze deze zelf mee 

nemen. Het dragen van handschoenen 

tijdens het schaatsen is verplicht. 

 

 
Voor dit jaar de laatste nieuwtjes 
uit de voorschool, 
 

We hebben een heel fijn Sinterklaasfeest 

gehad, Sinterklaas is uitgezwaaid en hup daar 

staat alweer de kerstboom. 

Er wordt weer geknutseld, er worden liedjes 

geleerd en kerstboekjes voorgelezen. 

We gaan kerst vieren op woensdag 19 

december van 17.00 uur tot 18.00 uur in onze 

eigen klas. We gaan samen met de kinderen 

eten. 

Het zou leuk zijn als de ouders om 17.45 uur 

bij ons aansluiten zodat we samen afsluiten 

met het zingen van kerstliedjes. 

Deze woensdag zijn de kinderen om 11.00 uur 

vrij.  

Ook op woensdag 19 december viert juf Ineke 

haar verjaardag. 

De kinderen mogen verkleed komen en hoeven 

geen fruit en drinken mee te nemen. 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een 

gezond 2019 
 

 

100 potjes nodig!! 

 

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief kwamen 

er 6 glazen potjes binnen…. 

Voor de aankleding van het kerstdiner hebben 

we er minstens 100 nodig! Helpt u mee? Alle 

glazen potten graag schoon en zonder etiket 

inleveren bij de leerkracht of bij de balie van de 

school. 

Voor het warmhouden van de gerechten bij het 

kerstdiner hebben we warmhoudplaatjes nodig. 

Wie kan ons helpen? Graag meegeven met 

naam erop. 

 

Sint/kerstkoor obs Emmermeer 
Afgelopen dinsdag heeft een koor van kinderen  

van onze school gezongen voor de ouderen in 

de wijk Emmermeer. Dit koor bestond uit 

kinderen uit alle groepen. We waren door 

Buurtzorg gevraagd om sint- en kerstliedjes te 

zingen. De kinderen hebben enkele keren met 

juf Rikie geoefend en ze hebben prachtig 

gezongen voor de mensen! 

Foto’s en video’s ziet u op de schoolapp. 

 
 
Kerstvakantie 
Vrijdag 21 december begint de kerstvakantie 

0m 12.00 uur. We wensen iedereen een hele 

fijne kerst en een gezellig oud en nieuw. We 

zien elkaar weer op maandag 7 januari 2019. 
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