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Nieuwtjes uit de voorschool
Pasen
Volgende week is het zover, het paasfeest op
OBS Emmermeer! Op donderdag 18 april
gaan de kinderen in de ochtend in groepjes aan
de slag met een paasactiviteit. ’s Middags doen
we een vossenjacht in de wijk. De kinderen
krijgen ’s middags iets lekkers om te snoepen
maar nemen voor deze dag wel fruit mee
voor de ochtendpauze en brood voor de
lunch. De kinderen zijn deze donderdag
gewoon om half 3 vrij, dan begint de
meivakantie.

We zijn bezig met het thema “ Pasen”.
De kinderen zijn al druk aan het knutselen met
en paashaas, paasbakjes, enz.
Er worden weer leuke boekjes voorgelezen en
paasliedjes geleerd.
We sluiten dit thema af met een paaslunch,
hier over krijgt u kind nog een briefje mee.
Vorige week hebben de kinderen mee gedaan
aan de rekendag.
Ze liepen een modeshow en ze hebben
gekleurd met alle kinderen van de school.
Dit was geweldig en ze hebben genoten.
10 April was juf Marielle jarig, Marielle van
harte gefeliciteerd.

Meivakantie
De meivakantie begint donderdag 18 april
14.30 uur en op maandag 6 mei begint de
school weer.

Schoolreizen
In de week na de vakantie gaan de kinderen
van groep 1 t/m 6 op schoolreis. Meer
informatie krijgen ze in de loop van volgende
week. Denkt u aan de betaling van de bijdrage
voor de schoolreis? Graag vóór 13 april a.s.
betalen. De bijdrage is € 25 per kind (voor
groep 1 t/m 6) en € 70 (voor groep 7-8)

Gewonnen!
Juf Kelly heeft op de cultuurmarkt een prijs
gewonnen voor de school. Ze won een
ouderavond over mediawijsheid. Deze avond
zullen we, in samenwerking met de bibliotheek,
in het nieuwe schooljaar plannen. Tineke
Luchies van de bibliotheek Emmen kwam haar
de prijs overhandigen.

Avondvierdaagse
De strookjes (en het geld) voor de
avondvierdaagse kunnen nog tot 17 april
ingeleverd worden in de brievenbus op de
balie.

WC-rolletjes
Juf Bernadette heeft voor de paasactiviteit van
donderdag 18 april a.s lege WC-rolletjes nodig.
Willen jullie helpen sparen? Ze kunnen
ingeleverd worden bij de juffen.

Groep 1-2 gaat naar een orkest
Woensdag 17 april gaan de kinderen van groep
1-2 naar een meespeeloptreden van het Noord
Nederlands Orkest. Dit optreden vindt, van
9.30 tot 10.30 uur, plaats in de
Montessorischool.

Verkeersexamen
Dinsdag 21 mei is het praktisch
verkeersexamen voor de kinderen van groep 7.
De kinderen moeten dan in duo’s een parcours
fietsen.
Om dit evenement te kunnen organiseren is
Veilig Verkeer Nederland afdeling Emmen
afhankelijk van ouders/verzorgers die langs de
route willen zitten om te controleren. Het is de
bedoeling dat elke school twee ouders “levert”
die dat willen doen. Helaas is het nog niet
gelukt om die te vinden. Welke (groot)ouder
/verzorger wil namens onze school meehelpen
bij het examen? U kunt zich aanmelden bij juf
Ilona (groep 7-8)

Cito Eindtoets groep 8
Dinsdag- en woensdagochtend (16 en 17 april)
maken de kinderen van groep 8 de Cito
Eindtoets. We wensen ze allemaal veel succes!

Knuffelziekenhuis
Op zaterdag 11 mei wordt er in het
Scheperziekenhuis in Emmen het
‘Knuffelziekenhuis’ georganiseerd. Deze dag is
voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en is
bedoeld om kinderen op een speelse manier
kennis te laten maken met het ziekenhuis. Dit
om eventuele angst voor het ziekenhuis te
verminderen.
De kinderen kunnen samen met hun knuffel en
ouders naar het Scheperziekenhuis komen.
Daar is een polikliniek opgezet speciaal voor de
knuffels waar artsen in opleiding
(coassistenten) zullen optreden als
knuffeldokters om samen met de kinderen de
knuffel beter te maken, door bijvoorbeeld te
gipsen, een verbandje te leggen of te
‘opereren’. Verder wordt de dag uiteraard leuk
aangekleed zodat de kinderen in de
wachtkamer zich geen moment hoeven te
vervelen.
Opgave voor deze leuke dag kan door een
mailtje te sturen naar
knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com. In deze
mail kunt u aangeven met hoeveel kinderen u
wilt komen en welke ronde uw voorkeur heeft
(9.30-12.00 uur of 13.30-16.00 uur). Hierop
zullen wij u verdere informatie verstrekken. Let
op: Uiterlijke inschrijfdatum is 26 april en vol =
vol.
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