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Problemen met de schoolapp 
Onze schoolapp wordt gebruikt voor 

bijvoorbeeld nieuws, de kalender, 

pushberichten en foto’s. Alle foto’s die gemaakt 

worden bij de activiteiten van school zetten we 

op de schoolapp. U kunt de foto’s van de app 

downloaden. Ook opa’s en oma’s kunnen de 

app downloaden om op de hoogte te blijven 

van de activiteiten op school. 

Nu is gebleken dat de app niet op alle telefoons 

de pushberichten goed doorgeeft. 

Om te zorgen dat u alles goed ontvangt is het 

aan te raden om de volgende stappen te 

doorlopen: 

1. De schoolapp van de telefoon 

verwijderen. 

2. De telefoon even helemaal uit en weer 

aanzetten (belangrijk!) 

3. De app opnieuw installeren 

 

 

 

 

Kijkochtenden 
Maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 30 mei 

kunt u weer komen kijken in de klas van uw 

kind(eren). Er worden twee ouders/verzorgers 

per keer uitgenodigd. Een bezoek duurt 

ongeveer 30 minuten. U bent welkom van 8.30 

tot 9.00 uur of 10.30 tot 11.00 uur  

U kunt zich opgeven via mail, telefonisch of bij 

de leerkracht. 

 

 
Activiteiten in de bibliotheek 

Emmen 
Bloemenzee 

Gezamenlijk een bloemenschilderij maken voor 

moederdag. 

Het schilderij krijgt vervolgens een mooi 

ereplaatsje in de Bibliotheek. 

Bibliotheek Emmen • Zaterdag 11 mei 

14.30 - 16.00 uur • Toegang € 2,50 

Mmm.. Een taart 

Een speciaal uurtje voor peuters rond het 

prentenboek ‘Mmm.. Een taart’ van Susanne 

Strasser. 

Bibliotheek Emmen • Woensdag 15 mei 

10.00 - 10.00 uur • Toegang gratis 

Maak je eigen flessenauto 

Creatieve workshop voor kinderen van 4 t/m 8 

jaar onder 

leiding van Jacqueline Zwiebel van Kreakracht. 

Bibliotheek Emmen • Zaterdag 18 mei 

14.00 - 15.00 uur • Toegang € 1,00 

CoderDojo Emmen 

Workshop Programmeren voor kinderen van 7 

t/m 17 jaar. Bibliotheek Emmen • Woensdag 

22 mei 14.30 - 16.30 uur • Toegang gratis 

 

Ukelele 
De kinderen van groep 5 en 6 krijgen dinsdag 

14 mei ukelele-les op school. Een ukelele is een 

soort kleine gitaar met vier snaren. Kinderen 

die het leuk vinden om te leren op een ukelele 

te spelen kunnen dat doen via de Brede School 

Emmermeer. Meer informatie hierover vindt u 

op www.actiefinemmen.nl. 

 

 

Nr. 48 
dd. 10-05-2019 

http://www.obs-emmermeer.nl/
mailto:Locatieleider@obs-emmermeer.nl
http://www.actiefinemmen.nl/


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

www.obs-emmermeer.nl 

 
Verkeersexamen (herhaalde 

oproep) 
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 (groot)ouders/verzorgers die 

langs de route willen zitten om te controleren. 

Het is de verplicht voor elke school om twee 

mensen te “leveren”. 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) 

 

ICC Emmen 
Stichting Internationaal Cultureel Centrum 

Emmen is een stichting die mensen die al dan 

niet de Nederlandse taal beheersen, 

ondersteunen op meerdere leefgebieden. Zo 

kunnen zij helpen bij het doornemen en 

vertalen van brieven en het ondersteunen bij 

contacten met officiële organisaties. In de 

bijlage vindt u contactgegevens van deze 

stichting. Meer informatie staat op hun site 

www.icc-emmen.nl. 

 

 
Avondvierdaagse  
De deelnemers van de Avondvierdaagse krijgen 

volgende week meer informatie over de route 

en de aanvangstijden.  

 

Stage meester Martijn 
 

De stage wordt voortgezet. 

Vanaf 7 mei zal ik weer te zien zijn op obs 

Emmermeer. Na een geweldig leuke stage in 

groep 1 en 2, ben ik nu begonnen aan de 

volgende stageperiode in de groepen 5 en 6.  

Voor diegenen die mij (nog) niet kennen: ik 

ben Martijn Veenhuijsen en in september 2018 

gestart met de verkorte pabo opleiding. Deze 

stage duurt 9 weken en ik zal op de dins- en 

vrijdagen bij uw dochter en/of zoon in de klas 

aanwezig zijn.  

Voordat ik deze opleiding startte, ben ik lange 

tijd werkzaam geweest binnen de 

gezondheidszorg. 

 

Wil je nog iets van mij weten of mij iets 

vertellen, dan ben ik elke dinsdag aanwezig. 

Ik heb veel zin in deze stage en kijk er naar uit 

uw kind en mogelijk ook u te ontmoeten. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Martijn Veenhuijsen 

 

Knuffeldag 
Vrijdag 17 mei komen leerlingen van het 

Terracollege MBO bij ons op school. Zij nemen 

5 dieren mee waarover ze van alles gaan 

vertellen. Ze nemen o.a. een fret, een konijn 

en een rat mee. 
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