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Invalproblematiek
De afgelopen weken hadden ook wij te maken
met het invalprobleem. Vorige week was juf
Kelly ziek en deze week kreeg de griep ook juf
Ilona te pakken. Helaas was het niet mogelijk
om invallers te krijgen. Gelukkig hebben we
door inzet van iedereen op school de groepen
kunnen bemensen. Geen ideale situatie maar
op deze manier hoefden we geen klas naar huis
te sturen.

Bag 2 School
We informeren hier nogmaals over onze
aankomende inzamelingsactie voor OBS
Emmermeer. Wij hebben via de organisatie
Bag2School Nederland een kleding
inzamelingsactie opgezet om extra geld in te
zamelen voor school.
De inzameling zal plaats vinden op dinsdag 5
maart 2019. Dus als u opruimt, kunt u vanaf
25 februari tot en met 5 maart 2019 uw spullen
brengen op school. Ook spullen van familie en
vrienden zijn welkom.

Nieuwtjes uit de Voorschool
Puk is weer helemaal beter.
De kinderen hebben hem goed verzorgd en
vertroeteld.
Na een weekje winter zijn we met een nieuw
thema begonnen.
Dit thema is “Wat heb ik aan vandaag”
Het gaat over kledingstukken en wanneer je ze
draagt. Hierbij worden alle kledingstukken
benoemd.
Er wordt natuurlijk weer geknutseld en
voorgelezen.
Er komt een nieuw jongetje bij ons in de groep.
Aslan van harte welkom we gaan er samen een
fijne tijd van maken

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak ( deze ontvangt uw kind ) te
vullen met de oude nog bruikbare
kleding/textiel van u en uw kinderen.
Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook
gebruik maken van andere zakken om uw
kleding in te stoppen.

Voorstelling “Stop Licht” voor
groep 1/2
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben
dinsdag 26 februari de voorstelling “Stop!
Licht!” over verkeer.
Stoplicht' is een educatieve en humoristische
voorstelling voor leerlingen van groep 1 en 2
waarin op een speelse manier wordt uitgelegd
hoe een verkeerslicht werkt. Er is interactie
met de leerlingen , zowel voor, tijdens als ook
na de voorstelling. Er is lesmateriaal
beschikbaar ter voorbereiding op en verwerking
van de voorstelling.
De voorstelling is een onderdeel van het Drents
Verkeersveiligheidslabel.

Stages op school
Volgende week krijgt groep 1/2 van juf Kelly twee stagiaires. Hieronder stellen zij zich aan u
voor.

Ik ben Martijn Veenhuijsen en in september 2018 gestart met de verkorte pabo opleiding.
Deze stage duurt 9 weken en ik zal op de dinsdagen in groep 1/2 aanwezig zijn. Mijn vorige
stage was bij groep 8 op een school in Emmerhout.
Voordat ik deze opleiding startte, ben ik lange tijd werkzaam geweest binnen de
gezondheidszorg.
Ik vond het tijd worden voor iets anders en heb daarom gekozen voor het beroep van
leerkracht. Dit leek mij al langere tijd erg leuk en heb in september de keuze gemaakt. Tot op
de dag van vandaag heb ik er geen spijt van gehad.
Ik woon samen met mijn vrouw en twee dochters in Emmen en heb een aantal hobby’s zoals
sporten (honkbal), sleutelen aan oldtimers, ik mag graag koken en bakken en houd van muziek.
Wil je nog iets van mij weten of mij iets vertellen, dan ben ik, vanaf 12 februari, elke dinsdag
aanwezig.
Ik heb heel veel zin in deze stage en kijk er naar uit uw kind maar ook u te ontmoeten.
Mijn naam is Rosalie Jansen ik ben 16 jaar en kom uit Valthe. Ik zit op het Drenthe College en
ik doe de opleiding onderwijsassistente, ik zit in het 1 e jaar. Mijn hobby’s zijn volleybal en naar
de sportschool gaan. Voor de rest vind ik het ook leuk om in mijn vrije tijd met vrienden te zijn.
Ik werk bij de Jumbo Weerdingerstraat als vakkenvuller. Mij lijkt het heel erg leuk en leerzaam
om te gaan stage lopen en daarom heb ik er ook super veel zin in. Ik ga stage lopen in groep
1&2 en dat begint op donderdag 14 februari en eindigt op vrijdag 12 juli.
Verder komt Yasmine Brands van maandag 11 t/m vrijdag 15 februari bij ons op school voor een
snuffelstage. Yasmine zit in de 3e klas van het Carmelcollege. Ze zal in verschillende groepen
gaan kijken.

Schaatsen
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de Brede School Emmermeer. In de
voorjaarsvakantie kunnen de kinderen met de bus naar de schaatsbaan in Groningen.
Informatie hierover vindt u in de flyer
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