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Schooljaar 2019-2020 
De tweede week van het nieuwe schooljaar is al 

weer voorbij en we zitten al weer een beetje in 

het ritme. We wensen iedereen een leerzaam 

en gezellig schooljaar. 

 

 
Nieuwe leerlingen 
We hebben veel nieuwe leerlingen op school. 

Julian Koning werd vlak voor de zomervakantie 

4 jaar en zit in groep 1. Na de vakantie 

kwamen daar Mayck Hoekstra (groep 1), 

Liesbeth Eizinga (groep 1), Mouna (groep 3) en 

Mayada (groep 7) Achmed Mohammed, Amina 

(groep 3) en Mohamad (groep 7) Bakour, Noah 

(groep 4) en Ivy (groep 8) Jipping en Myla 

Blaak (groep 7) nog bij. We heten alle kinderen 

en hun ouders/verzorgers van harte welkom op 

obs Emmermeer. 

 

Informatieavond 
Deze week kreeg u een uitnodiging voor onze 

jaarlijkse informatieavond. U bent, samen met 

uw kind(eren) van harte welkom om maandag 

9 september a.s. van 18.00 tot 19.00 uur. 

Uw kind kan dan, samen met de leerkracht, 

vertellen over de dagelijkse gang van zaken in 

de klas. Uiteraard kunt u ook de leerkracht 

algemene vragen stellen.   

 

 
Nieuwtjes uit de voorschool 
De zomervakantie is weer voorbij. 

De kinderen kwamen vrolijk en dansend binnen 

ze hadden er weer zin in en wij ook. 

We gaan weer lekker samen aan het werk. 

We beginnen met het thema “ Kleuren”. 

In de kring gaan we de kleuren rood, groen, 

geel en blauw behandelen. 

Dit doen we in spelvorm, voorlezen, knutselen 

en liedjes. 

De kinderen krijgen hierover een brief mee 

zodat ze ook samen met de ouders kunnen 

oefenen. 

Bij ons zijn er twee meisjes in de groep 

gekomen Vicky en Joy. 

Vicky en Joy van harte welkom samen gaan we 

er een fijne tijd van maken.  

 
Werkgroep “Plastic Soep” 
Vorig schooljaar heeft een groep kinderen uit 

groep 5/6 een club opgericht die een actie 

heeft georganiseerd tegen de “plastic soep” in 

de oceanen. De actie, lege flessen inzamelen, 

was een succes wat zeker een vervolg verdient. 

De volgende stap van deze actiegroep was het 

benaderen van de burgemeester. Dat is gelukt! 

Vrijdag 20 september komt burgemeester van 

Oosterhout op school om te praten met de 

kinderen van groep 6/7 (groep 5/6 van vorig 

schooljaar) over hun actie. 
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Muziek 
De kinderen van groep 5/6 krijgen, vanaf 

vrijdag 13 september,  elke vrijdagmiddag 

muziekles van Ingrid v.d. Klei. We heten Ingrid 

van harte welkom op obs Emmermeer en 

wensen haar en groep 5/6 een muzikaal jaar 

toe! 

 

 

 

Werkgroepen 
Volgende week krijgt uw kind een formulier 

mee waarin wij uw hulp vragen bij de 

organisatie van de feesten en activiteiten op 

school. Op dat formulier kunt u aangeven of en 

waar u wilt helpen.  

Verder zijn we ook op zoek naar een technische 

(groot)ouder/verzorger die het leuk vindt om 

met een groepje kinderen een periode (6 

weken) een keuzeklas techniek te doen.  De 

keuzeklassen zijn op donderdagmiddag. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij Lydia 

Jeuring. 

 

 

Kalender 
Op dit moment worden de laatste data 

toegevoegd aan de kalender en gaat hij naar 

de drukkerij. We hopen dat we iedereen over 

enkele weken een nieuwe kalender mee 

kunnen geven. 

 

 

 

 
Formulieren AVG 
Vorig jaar hebben de meeste ouders/verzorgers 

een formulier van de privacywet AVG ingevuld. 

Als dat niet het geval is krijgt uw kind een 

formulier mee. Wilt u dat invullen en meegeven 

naar school? Op het formulier kunt u aangeven 

of uw kind(eren) op de foto in de app of op de 

site mogen staan. 

De ouders/verzorgers die al een formulier 

hebben ingeleverd kunnen dat ten alle tijden 

aanpassen. U kunt bij de locatiedirecteur 

schriftelijk aangeven welke aanpassing plaats 

moet vinden. 

 


