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Nieuwtjes uit de voorschool
De kinderen zijn nog druk bezig met het thema
“kleur”. We hebben de kleuren blauw en groen
behandeld en gaan de komende weken met de
kleuren geel en rood bezig. We doen dit met
liedjes, voorlezen en in spelvorm.

Fietscontrole
Donderdag 26 september om 8.30 uur worden
de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8
gecontroleerd door mensen van Veilig Verkeer
Nederland. Omdat het ’s avonds weer vroeger
donker wordt en de kinderen soms in het
donker moeten fietsen wordt ook de verlichting
gecontroleerd.

De kinderen gaan in de klas op zoek naar
speelgoed in dezelfde kleur waar we mee bezig
zijn. Ook sorteren we de kleuren, dat vinden ze
erg leuk om te doen.
Wij weten dat het nog vroeg is maar we willen
u vragen om nog niet de oude schoentjes van
uw kind weg te gooien.
Dit in verband met 5 december, omdat dan de
kinderen weer hun schoentje mogen verven.

Nieuwe collega
Door omstandigheden hebben we al snel
afscheid moeten nemen van juf Marlies
Heijnders. Gelukkig hebben we een nieuwe
leerkracht gevonden. Melany Diepeveen gaat
m.i.v. deze week op donderdag en vrijdag op
onze school werken. Donderdags werkt ze in
verschillende groepen en op vrijdag is ze de
leerkracht van groep 7/8. In de volgende
nieuwsbrief zal ze zich voorstellen. We heten
haar van harte welkom op onze school.

Keuzeklassen

Kalender

Dit schooljaar organiseren we de keuzeklassen
anders dan voorgaande jaren. Er zijn vier
blokken van vijf of zes weken waarin de
keuzeklassen worden aangeboden. Door deze
organisatie hebben de kinderen meer keus en
is er ook meer variatie in het aanbod. Het
eerste blok begint na de herfstvakantie.

De kalender van dit schooljaar is naar de
drukker. We verwachten aan het eind van deze
week de kalender aan de kinderen mee te
kunnen geven. U kunt de belangrijke data ook
in onze schoolapp vinden.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar wordt er weer een
leerlingenraad gekozen. De eerste vergadering
zal nog met de oude raad zijn, daarna zijn de
vergaderingen met de nieuwgekozen
leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 4
gekozen kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Zo’n
vijf keer per jaar vergaderen zij met de
locatiedirecteur.

Studenten Drenthe College
De gymlessen op obs Emmermeer worden voor
een groot deel gegeven door studenten van de
opleiding “Sport en Bewegen” van het Drenthe
College. Dit gebeurt onder supervisie van de
leerkracht. Dit schooljaar zijn Marline Huttema,
Stefan van der Laan, Jort Grootenhuis, Frank
Hollander en Sander Kuiper aan onze school
gekoppeld.

Bag2School

(vooraankondiging)

Ook dit schooljaar doen we weer mee aan
Bag2School. We zamelen kleding in en
daarvoor krijgen we van de organisatie
Bag2School per kilo betaald. De inzameling van
de kledingactie zal plaats vinden van 9 t/m 18
maart 2020.
Wilt u kleding, schoeisel e.d. bewaren tot
volgend voorjaar? Ook spullen van familie en
vrienden zijn dan van harte welkom.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak (deze ontvangt uw kind rond 2
maart 2020) te vullen met de oude nog
bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen.
Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? U mag ook gebruik
maken van andere zakken om uw kleding in te
stoppen.
Houd dit logo in de gaten voor meer informatie
over onze inzamelingsactie.
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