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Studiedag cluster 5 (herinnering) 
Woensdag 20 maart a.s. zijn de kinderen vrij 

i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 

 

Ziekte of tandarts/doktersbezoek  
Ziekte van uw kind moet ’s ochtends tussen 

8.00 en 8.30 uur telefonisch gemeld worden bij 

de school. Als uw kind naar de dokter of 

tandarts moet wilt u dat dan zelf doorgeven 

aan de school? Dan kan via de mail of 

telefonisch. 

 

 

 

Pannenkoekendag 
We doen dit jaar niet alleen mee aan de 

nationale Pannenkoekdag, we maken er zelfs 

een hele pannenkoekenweek van! 

Vanaf maandag 18 maart gaat er elke middag 

een groep pannenkoeken bakken. 

Omdat de nationale Pannenkoekendag als doel 

heeft ouderen en kinderen te verbinden 

nodigen we voor het bakken graag de opa’s en 

oma’s uit. 

Dus opa’s en oma’s, kom gezellig samen met 

uw kleinkinderen, pannenkoeken bakken en 

eten. Wilt u even melden wanneer u komt 

helpen? locatieleider@obs-emmermeer.nl 

bellen of een briefje mag natuurlijk ook! 

Maandag - groep 7/8 

Dinsdag – groep 1/2 

Donderdag - groep 3/4 

Vrijdag – groep 5/6 

 

 

   Bag2School 

De opbrengst van “Bag2School was dit jaar 318 

kg = € 95,40 

Bedankt allemaal voor jullie inzet! (En we 

melden de bestemming in een Nieuwsbrief.) 

Meet en greet Fc Emmen 
De voetballers van FC Emmen komen op 

donderdag 21 maart in verschillende 

bibliotheken om met de kinderen op de foto te 

gaan en meegebrachte spullen te signeren. 

Ze komen van 15.30 tot 16.30 uur o.a. in de  

bibliotheek Emmen.  

 

 

Podium 
Wat was het weer leuk, het podium van 

gisteren. De kinderen van groep 3/4 en 7/8 

brachten prachtige optredens en het publiek 

was erg enthousiast. Foto’s staan in onze 

schoolapp. 

 

Korfbal 
Helaas doen we dit jaar niet mee aan het 

korfbaltoernooi. Er was te weinig opgave. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer enkele 

teams samenstellen. 
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