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Nieuwe leerlingen 
Sinds vorige week hebben we drie nieuwe 

leerlingen op school. Achmed Abozakhar (groep 

2) en Nare en Edvard Baghramyan (groep 1 en 

groep 5) 

We heten hen en hun ouders van harte welkom 

op obs Emmermeer. 

 

Kerstdecoratie 

 
De afgelopen weken was onze school weer 

prachtig versierd door de werkgroep decoratie. 

Op verschillende plekken was een kersttafereel 

gemaakt. Prachtig! 

 

Keuzeklassen 
De eerste ronde keuzeklassen werd vanmiddag 

afgesloten. Het was een groot succes. We 

willen Marc de Jonge bedanken voor het geven 

van de keuzeklassen “Programmeren” voor de 

bovenbouw. 

Wilt u ook helpen bij de keuzeklassen (voor een 

periode van drie weken) dan kunt u zich 

aanmelden bij Lydia Jeuring. We zijn nog op 

zoek naar mensen voor een keuzeklas 

timmeren of solderen. 

 

 

 

 

Kerstboom op het plein 
Waarschijnlijk hebt u deze mooie (echte) 

kerstboom op ons plein gezien. Sinds deze 

week is hij prachtig versierd. De kerstboom 

hebben we gekregen van de opa van Damian 

en Jayden Wiffers (groep 3). Heel erg bedankt 

daarvoor! (Wilt u ook zo’n mooie boom? Hij 

verkoopt ze ook. Links aan de weg naar 

Klijndijk) 

De foto’s van de kerstviering staan in de 

schoolapp, bij “foto’s en video’s”. 

De organisatie van activiteiten als sinterklaas 

en kerst en de decoratie van de school kunnen 

we niet realiseren zonder hulp van de 

(groot)ouders van de werkgroepen. We willen 

hen dan ook bedanken voor hun inzet voor 

onze school. 

 

Boeken 
We zijn op zoek naar de volgende boeken: 

* Boten; snel en langzaam – Iris Volant 

* De zee – Emmanuelle Lepetit 

Deze boeken zijn geleend bij de bibliobus maar 

niet weer ingeleverd. Heeft u (één van) de 

boeken thuis, wilt u ze dan meegeven naar 

school? Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie begint morgen (vrijdag 20 

december) om 12 uur. We verwachten iedereen  

op 6 januari 2020 weer lekker uitgerust op 

school. We beginnen het nieuwe jaar met een 

gezamenlijke nieuwjaarsborrel.  
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