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Nieuwtjes uit de voorschool

Schoolfotograaf en tijden
Woensdag 9 oktober komt de schoolfotograaf
weer op school. Alle kinderen komen alleen,
met hun broer/zus en met de klas op de foto.
Broertjes en zusjes die (nog) niet op school
zitten kunnen ’s morgens om 8.30 uur met hun
broer/zus op de foto. U kunt zich melden bij
het speellokaal, via de kleuteringang van de
school.

We hebben het thema “Kleuren” afgerond. Elke
week hebben we een kleur getoverd, blauw,
groen, geel en rood. We hebben dit gedaan
door hier over boekjes te lezen, liedjes te
zingen, werkjes hier over te maken, kleuren te
sorteren en speelgoed te zoeken in de zelfde
kleur. Het was een leuk en leerzaam thema.
Nu gaan we beginnen met het thema
“regen/verkeer” Wij doen mee aan boeken
week en dit heeft als thema “verkeer”. We
gaan hierover voorlezen, spelletjes doen,
werkjes maken en ook naar buiten om het
verkeer zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld
wat is een voetpad, waar is de straat waar
auto’s rijden en wat is een zebrapad. 9 oktober
komt de schoolfotograaf.
10 oktober hebben we een ontruimingsoefening. Hoe dit is verlopen horen jullie van
de leidsters.

Inloopavond Kinderboekenweek
Donderdag 17 oktober is van 18.30 tot
19.30 uur de jaarlijkse inloopavond van de
Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is dit jaar “Op reis”. In de
klassen kunt u zien wat de kinderen hebben
gemaakt en geleerd in het thema. In het
speellokaal verkopen we kleutermateriaal.
Iedereen is van harte welkom!

Dierenambulance

Nieuwe leerlingen
Wij heten Waylon Marissen en Anne Kuipers en
hun ouders van harte welkom op obs
Emmermeer. Zij zijn allebei ingestroomd in
groep 1.

In groep 3/4 hebben wij de afgelopen periode
gewerkt over het thema dieren. Op maandag
30 september kwam er een mevrouw van de
dierenambulance vertellen over haar werk. Ze
vertelde van alles over dieren die ze hadden
gevonden en wanneer je de dierenambulance
kunt bellen. Ook vertelde ze van alles over
verzorging van huisdieren, over chippen en de
kinderen mochten vertellen over hun eigen
dier. De kinderen mochten deze dag ook een
dierenknuffel meenemen naar school. Het was
een leuke en leerzame les.

Even voorstellen….
(nieuwe mensen op obs Emmermeer)

Mijn naam is Melanie Boelen en ik ben 19
jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding
Onderwijsassistent. De opleiding die ik volg is
een MBO 4 opleiding. Ik volg deze opleiding op
het Drenthe College Veldlaan. De opleiding
duurt 3 jaar. Ik zit momenteel in het begin van
mijn 3de jaar. De opleiding bestaat uit 3 dagen
stage en 2 dagen school. Ik loop sinds 4
september 2019 stage in groep 5/6 op OBS
Emmermeer, op de woensdag, donderdag en
vrijdag. Deze stage duurt tot juni 2020. Voor
ontspanning en mijn hobby’s vind ik het leuk
om paard te rijden en om leuke activiteiten met
mijn vrienden te doen.

Ik ben Martes Arling, ik ben 21 jaar en
kom uit Emmen. Ik zit momenteel in het
tweede jaar van de pabo op het NHL Stenden.
Ik heb gekozen voor pabo omdat ik werken
met kinderen erg leuk vind. Ik sta met plezier
voor de klas en vind het heel leuk om kinderen
nieuwe dingen te leren. Ik loop op dit moment
stage in groep 7/8.

Mijn naam is Arndt Hilbing,
ik ben 21 jaar oud en kom uit Vreden,
Duitsland. Dit ligt vlakbij Enschede. Ik ben een
derdejaars student van de Pabo van NHL
Stenden Emmen. Mijn hobby is sporten, vooral
handbal. Dit doe ik al sinds 10 jaar en ik was
voordat ik naar Nederland ging ook al trainer.
Ik spreek vloeiend Nederlands, Engels en
natuurlijk ook Duits. Sinds vorige week loop ik
elke maandag en dinsdag stage in groep 5/6.
Ik heb plezier aan het lesgeven en ben
gemotiveerd om mijn bekwaamheid te
verhogen. Ik verheug me op de tijd op OBS
Emmermeer.

Mijn naam is Melany Diepeveen. Ik ben
38 jaar oud en woon met mijn man en kinderen
van 13 en 9 jaar oud in Erica.
Op donderdag zal ik voor verschillende klassen
staan en op vrijdag voor groep 7/8.
In mijn vrije tijd tennis ik graag, lees ik veel en
geniet ik uiteraard van de tijd met mijn man en
kinderen.
Als leerkracht hecht ik veel waarde aan
veiligheid en vertrouwen zowel binnen als
buiten de klas.
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.
Als leerkracht wil ik kinderen graag stimuleren
deze
talenten te ontwikkelen.
Mocht u graag persoonlijk kennismaken of
heeft u vragen, u bent van harte welkom.

www.obs-emmermeer.nl

Brandweerlessen
Donderdag 10 oktober komt Annet Hulshof
van de brandweer Emmen brandweerlessen
geven in alle groepen. Daarnaast zullen we ook
een gezamenlijke ontruimingsoefening doen.

Sport jij ook?
Binnenkort komt Bart Woering, de nieuwe
buurtsportcoach van Emmermeer, samen met
enkele studenten van het Drenthe College de
kinderen van groep 3 t/m 8 interviewen over
hun sport en interesses. Dit gebeurt jaarlijks.
Zo hebben ze een goed beeld van de sporten
die de kinderen in Emmermeer beoefenen en
waar hun interesses liggen.

Verkeersouders
Wij doen mee aan het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Het Drents
Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in
hun schoolbeleid. Daarbij hebben we
verkeersouders nodig.
Daniëlle Smit en Marita Slip zijn de
verkeersouders van onze school. Zij
organiseren en helpen bij leuke en leerzame
verkeersactiviteiten en ze helpen mee aan een
veiligere omgeving rond de school.

Burgemeester van Oosterhout op
obs Emmermeer
Vrijdag 20 september kregen de kinderen van
groep 6 en 7 bezoek van burgemeester van
Oosterhout. Hij had veel interesse voor het
“plastic soep-project” en stelde veel vragen.
Hij had ook zijn ambtsketen meegenomen, in
een koffertje! Enkele kinderen mochten de
prachtige ketting even om hebben. Na
ongeveer een uur ging hij weer verder naar de
volgende afspraak.
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