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Juf Wendy 
Een tijdje geleden heeft juf Wendy aangegeven 

dat ze, als dat zou kunnen, een overstap naar 

een andere school zou willen maken. 

Die kans was er nu en ze heeft besloten om 

deze stap te zetten. 

We respecteren haar keus maar vinden het erg 

jammer dat ze onze school gaat verlaten. 

We wensen haar veel succes op obs Angelslo. 

 

We zijn erg blij dat juf Karin een deel van de 

uren wil overnemen. 

Met ingang van deze week is juf Karin op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de 

groep. 

Op woensdag zal er een invaller komen.  

 

Nieuwe leerlingen 
Celaine Olijve zit vanaf 14 januari in groep 7/8.  

Maandag 28 januari komen Sem van den Berg 

(groep 6), Rumiya Bahramova (groep 5) en 

Yasmina Bahramova (groep 3) bij ons op 

school. We heten de kinderen en hun ouders 

van harte welkom en wensen hen een fijne tijd 

op obs Emmermeer. 

 

 
Oud papier 
Maandag 28 januari staat de oudpapier-

container weer bij school. 

 

Website obs Emmermeer 
Onze site wordt zo langzamerhand steeds meer  

ingericht. Zo  kunt u er de laatste 

nieuwsbrieven lezen. De komende tijd zal er 

meer informatie te vinden zijn. Wij willen u 

wijzen op het privacyregelement van Openbaar 

Onderwijs Emmen dat nu ook te vinden is op 

de website. 

 

 

 
Nieuwtjes van de voorschool 
We zijn bezig met het thema “Hatsjoe”. 

Puk is ziek. Hij heeft koorts, niest en moet 

hoesten. Samen gaan we Puk verzorgen. 

Hij wordt in bed gestopt, vertroeteld, 

voorgelezen, enz. 

Voor de kinderen is dit  heel herkenbaar en ze 

doen heel lief voor Puk. 

Ook wordt er een boek voorgelezen over ziek 

zijn, leren we nieuwe liedjes en gaan we weer 

veel knutselen. 

 

Als een kind 3 jaar wordt mag er een ouder een 

dagdeel meedraaien, dit zijn eigenlijk altijd 

moeders. 

Wij willen vaders ook een kans geven om eens 

een dagdeel mee te draaien. 

Dus vaders, als het jullie leuk lijkt, maak dan 

even een afspraak bij de juffen. 

Jullie zijn van harte welkom en we denken dat 

uw zoon of dochter het ook geweldig vindt dat 

papa eens bij hun op school komt kijken. 

 

Snowboots/laarzen 
Met de sneeuw van deze week zagen we heel 

veel kinderen met laarzen/snowboots op 

school. Heel fijn op het plein maar in de klas is 

het lastig vanwege de sneeuw die eraan blijft 

kleven. Wilt u uw kind pantoffels of schoenen, 

voor in de klas, meegeven als ze snowboots of 

laarzen aan hebben?  
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Nationale voorleesdagen  
Er is veel onderzoek gedaan naar voorlezen. Zo zijn 
we erachter gekomen dat de taal- en 

leesvaardigheid van kleuters bevorderd wordt. Ook 
voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is 
voorlezen belangrijk.  
 
Vooral vrouwen lezen voor aan hun kinderen en 
kleinkinderen. De meeste kinderen worden vanaf 

hun eerste jaar voorgelezen.  
 
Ook volwassenen vinden het fijn om voorgelezen te 
worden! De voorlezers vinden voorlezen unaniem 
leuk (91%) en nuttig (96%). 
 

Kinderen van ouders die veel lezen en voorlezen, 

lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het 
verder in het onderwijs. Ook het praten over de 
boeken en de verhalen is heel belangrijk. 

 
Zoals u hierboven kunt lezen is voorlezen erg 

belangrijk en goed voor kinderen. Daarom doen 

we, mee aan de Nationale Voorleesdagen. 

Woensdag ging om 10.30 de schoolbel en 

konden alle kinderen, van de voorschool tot en 

met groep 8, naar een verhaal of boek 

luisteren.  

 
Door de hele school zaten 9 mensen die een  

boek of verhaal voorlazen. Na 10 minuten ging 

er weer een bel en mocht iedereen ergens 

anders gaan luisteren. Zo kon iedereen naar 

drie verschillende boeken/verhalen luisteren. 

De jongere kinderen werden door de oudere 

kinderen geholpen. 

 

 

 

 

 

De boeken werden voorgelezen door mevrouw 

Arends en meneer Tempel van de Haagstede, 

Sandra Scheve (logopedist), Zeinab en Ismay 

(voorleeskampioenen groep 7/8) en de juffen. 

 

 
 

Foto’s van het voorlezen kunt u vinden in onze 

app. 

 

                                    
Het vergeten kind 
De stichting “het vergeten kind” zet zich in voor 

“onzichtbare” kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld 

kinderen die, door allerlei vervelende 

omstandigheden, niet meer thuis kunnen 

wonen of kinderen die thuis veel problemen 

hebben door bijvoorbeeld verslaving, 

mishandeling of psychische problemen. Ook wij 

vragen aandacht voor deze kinderen. O.a. door 

er  in de klassen over te praten en door het 

huis (van “het vergeten kind") op de ramen te 

maken. 

 

Belangrijke data 
 Maandag 11 en dinsdag 12 februari: 

rapportgesprekken 

 Woensdag 13 februari: rapport mee 

 

 


