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Sint Maarten 

Maandag is het 11 november en dan gaan de 

kinderen van groep 1 t/m 4 met hun lampion 

weer liedjes zingen bij de Haagstede. Wilt u uw 

kind een lampionstokje meegeven? 

 

Oudergesprekken facultatief  
Op maandag 18 november heeft u de 

mogelijkheid om met de leerkracht over uw 

kind te praten. Die dag zijn er facultatieve 

gesprekken. Als u een afspraak wilt maken 

voor een gesprek dan kunt u, vóór woensdag 

13 november, mailen (via dit mailadres), bellen 

of even binnen lopen. Geeft u ook aan wanneer 

u kunt? U ontvangt dan in de loop van de 

volgende week een uitnodiging voor een 10-

minutengesprek. Soms vindt de leerkracht het 

wenselijk om u te spreken over uw kind. U 

krijgt dan ook een uitnodiging. 

 

Glazen potjes 
Wilt u weer glazen potjes gaan sparen? Voor de 

kerstviering op school hebben we er weer veel 

nodig. U kunt ze inleveren bij de balie van de 

school of bij de leerkracht. 

 

Podium 
Dinsdag 19 november om 13.45 uur treden de 

kinderen van groep 1/2 en 5/6 op voor hun 

ouders/verzorgers.  

Decoratiegroep 
Vorige week zijn de mensen van de 

decoratiegroep aan de slag geweest en zij 

hebben onze gang voorzien van prachtige 

herfstdecoraties. Hieronder een kleine 

impressie. 

 

 
 

Keuzeklassen 
We zijn weer begonnen met de keuzeklassen. 

Er is een groot aanbod. De kinderen kunnen 

bijvoorbeeld kiezen uit textiele werkvormen, 

drama, beeldende vorming, koken, techniek, 

tekenen, handvaardigheid en natuur. Ook zijn 

er incidenteel keuzeklassen van mensen van 

buiten onze school. Zo kunnen de kinderen van 

de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) de komende 

week ook kiezen voor een keuzeklas over geld. 

Deze wordt verzorgd door de stichting 

“Geldknip”. Over enkele weken komt een vader 

keuzeklassen geven over programmeren. Lijkt 

u het ook leuk om een keuzeklas te verzorgen? 

Neem dan contact op met Lydia Jeuring. 

 

 

Nr. 55 

dd. 08-11-2019 

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

