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Kijken in de klas 
Zet het alvast in de agenda! Maandag 27, 

dinsdag 28 en woensdag 29 mei kunt u weer 

een kijkje nemen in de klas van uw kind. 

Na de meivakantie krijgt u hierover meer 

informatie. 

 

Zandbak 
In de kerstvakantie is er, door vandalisme, glas 

in onze zandbak gekomen. Gelukkig hebben we 

er nieuw zand in gekregen. Maar het is een 

beetje te weinig. Daarom willen we alle 

kinderen vragen om maandag a.s. een zakje 

geel zand mee te nemen om het zand in de 

zandbak aan te vullen. 

 

 
 

Pannenkoeken bakken 
In de week van 18 maart hebben opa’s en 

oma’s de hele week elke middag pannenkoeken 

gebakken met onze kinderen. Elke middag was 

er een andere groep aan de beurt. We willen de 

opa’s en oma’s hartelijk bedanken voor de 

gezellige middagen. En te horen aan de 

reacties van veel grootouders was het zeker 

voor herhaling vatbaar. De foto’s staan in de 

app.  

Schoolfonds en schoolreis 

Wilt u de bijdrage voor de schoolreis en het 

schoolfonds vóór 12 april betalen? De 

kosten voor het schoolfonds zijn €25 per 

leerjaar. De bijdrage voor de schoolreis 

voor groep 1-6 is €25, voor het 

schoolkamp (groep 7-8) is het €70. 

U kunt het bedrag, onder vermelding van 

de naam van uw kind, overmaken op 

rekeningnummer NL46 INGB 0002035028, 

t.a.v. MR obs Emmermeer.   

 

Schoolreizen  

De kinderen van groep 1-2 gaan op donderdag 

9 mei naar “Ballorig”. Groep 3-6 gaat dezelfde 

dag naar “de Waarbeek” in Hengelo. De 

kinderen van groep 7-8 gaan van maandag 17 

t/m woensdag 19 juni naar “de Klonie” in 

Ellertshaar. Al begeleiding van groep 7-8 gaan 

mee: juf Ilona, juf Linde, juf Ramona en 

meester Koen.  

Nieuwe leerlingen 

De afgelopen periode hebben we de volgende 

kinderen mogen verwelkomen: 

Groep 1: Emma Bloeming en Emily Wu 

Groep 2: Bersabel Zerizghi Samuel 

We wensen hen en hun ouders een fijne tijd op 

obs Emmermeer. 
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Kinderboerderij 
Vorige week gingen de kinderen van groep 1/2, 

tijdens het thema dieren, op bezoek bij de 

kinderboerderij in het Haagjespark. Foto’s van 

dit bezoek staan in de schoolapp.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Oproep 
We zoeken (groot)ouders die op dinsdag 21 

mei als controleur bij het praktisch 

verkeersexamen wil zitten. Op die dag doen de 

kinderen van groep 7 praktisch 

verkeersexamen. Zij moeten dan in duo’s een 

route fietsen. Wij moeten als school twee 

controleurs leveren. Die zitten die ochtend 

langs de route om de fietsers te controleren. 

Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich opgeven bij 

juf Ilona (i.everts@obs-emmermeer.nl)  

 
Bezoek museum “Ergens in 

Nederland 1939-1945” 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op 

donderdag 11 april naar het oorlogsmuseum 

“Ergens in Nederland 1939-1945” aan de 

Middenhaag. Daar krijgen ze een rondleiding 

van een uur door de eigenaar van dit prachtige 

museum, Erik Zwiggelaar. 

 

 
Rekendag 
Woensdag 3 april doen we weer, met de hele 

school, mee aan de landelijke Grote Rekendag. 

Dan rekenen we weer de hele ochtend. Dit jaar 

is het thema “Uit verhouding”. De Rekendag 

wordt gezamenlijk geopend met een 

modeshow. Bij goed weer doen we dat op het 

schoolplein. 

 

Palmpasen 
Op zaterdag 13 april organiseert “’t Aol Volk” 

een palmpasen-optocht”. Informatie hierover 

vindt u in de bijlage. 
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