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Samen met de koningin en Ilse… 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen 

volgende week, donderdag 20 juni, namens 

Openbaar Onderwijs Emmen naar de Tamboer 

in Hoogeveen. Daar wordt ’s ochtends het 

Drents muziekakkoord ondertekend in bijzijn 

van koningin Máxima en Ilse de Lange. Door 

ondertekening van het “Muziekakkoord 

Drenthe” beloven schoolbesturen, culturele 

organisaties, pabo’s, gemeenten en provincie 

dat ze zich hard maken voor structureel 

muziekonderwijs op alle basisscholen en voor 

alle kinderen in Drenthe. 

 

Buitenspeelmiddag 
Op woensdag 12 juni is de buitenspeelmiddag 

in Emmermeer. Er zijn weer veel spectaculaire 

activiteiten zoals een springkussen, een 

stormbaan, de brandweer, een buikglijbaan en 

nog veel meer voor jong en oud! De 

buitenspeelmiddag is van 13.00 tot 17.00 uur 

in het Haagjespark. De toegang is gratis! 

 

Pinksteren 
Deze week kwamen de kinderen van groep 7/8 

erachter dat Pinksteren ontbreekt op de 

schoolkalender. 

Maandag 10 juni zijn de kinderen vrij. 

 

 

 
Nieuwtjes uit de voorschool 
Na het knutselen voor moederdag zijn we nu 

bezig met het thema boerderij dieren. 

De kinderen verven en plakken er heel wat op 

los. Ook wordt er over voorgelezen en liedjes 

geleerd. 

Begin juni worden de boekjes van de 

bibliotheek in genomen. 

Na de zomervakantie hebben we dan weer een 

bak vol met nieuwe boekjes. 

Israfel is in de meivakantie 4 jaar geworden en 

zit nu in groep 1. Irafel veel plezier bij juf Kelly. 

Daley is bij ons in de groep gekomen, Daley 

van harte welkom en we gaan er samen een 

fijne tijd van maken. 

 
Oud papier 
Elke maand staat er een papiercontainer bij 

onze school.  

Tot vijf uur kunt u daar uw oud papier kwijt.  

Wij zijn erg blij met uw oud papier. De 

opbrengst van het oud papier gaat naar de 

m.r./activiteitencommissie. Daarmee kunnen 

wij leuke dingen doen. Zo krijgen we 

binnenkort nieuwe schoolshirts zodat we bij de 

activiteiten zoals de avondvierdaagse weer 

goed voor de dag komen.  

Wilt u ook uw familie/kennissen/buren vragen 

het oud papier naar onze container ter 

brengen?  

Nr. 49 
dd. 07-06-2019 

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

