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Rapportgesprekken 
Maandag 10 en dinsdag 11 februari a.s. zijn er 

rapportgesprekken. U heeft t/m dinsdag 4 

februari de mogelijkheid om uw eigen tijd te 

kiezen via de schoolapp.  
 Kies in de schoolapp voor 

gesprekkenplanner. 

 Kies de groep van uw kind 

 Vul de naam, geboortedatum en 

emailadres in en kies een dag en tijd. 

 U ontvangt een mail met de gekozen tijd 

en de mogelijkheid om de afspraak te 

annuleren. 

We vragen de ouders van groep 8 twee keer 10 

minuten te reserveren. Juf Ilona zal met hen 

het definitieve advies voor het voortgezet 

onderwijs bespreken. 

Als u er voor kiest om niet via de app af te 

spreken dan ontvangt u donderdag 6 februari 

een uitnodiging van de leerkracht. 

De schoolapp is te downloaden in de Appstore 

(IPhone) of in de Play Store (Android). Typ in 

de zoekbalk “obs Emmermeer”. U kunt onze 

app herkennen aan het poppetje. 

 

Wilt u, als dat nog niet is gebeurd, het rapport 

van uw kind inleveren op school? 

 

Landelijke staking 
De vakbonden hebben opgeroepen tot een 

landelijke onderwijsstaking op donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari. Op obs Emmermeer wordt 

niet gestaakt.  

 

Schoonmaak 
Helaas kon de jaarlijkse schoonmaakavond, 

wegens te weinig opgave, niet doorgaan. 

 

Meester Koen 
Helaas zal onze conciërge, meester Koen, de 

komende maanden niet op school zijn. Door 

privéomstandigheden moet hij een stapje terug 

doen. We hopen hem over een tijdje weer te 

kunnen begroeten op school. 

 

BHV 
Deze week hebben juf Kelly, juf Ilona en juf 

Lydia, de BHV-ers van de school, de cursus 

“Brand” met goed gevolg afgesloten. Natuurlijk 

werd er ook geblust zoals u op de foto’s kunt 

zien. 
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Bag 2 School               
In maart is weer onze kledingactie “Bag 2 

School. Vanaf maandag 9 maart kunt u weer 

zakken met kleding, beddengoed, gordijnen 

etc. in zakken inleveren op school. Woensdag 

18 maart is de laatste dag van de actie. De 

komende periode krijgt u meer informatie over 

deze actie. 

 

Belangrijke data 
Maandag 27 januari: oud papier 

Dinsdag 4 februari: filmfestival Soroptimisten     
.                             voor groep 7/8 

Maandag 10 febr.   

dinsdag 11 febr.: Rapportgesprekken. 

 

 
 

Leerlingenraad 
We hebben een nieuwe leerlingenraad. Deze 

week is de eerste vergadering geweest en er 

kwamen direct goede ideeën op tafel. De 

leerlingenraad bestaat uit: 

Roan Dekker (groep 5) 

Zoë Postma (groep 6) 

Israa Boumahdi (groep 7) 

Anja Xia (groep 8) 

 

 

 

 

 

 
Voorleesweken 
De Landelijke Voorleesweken zijn weer van 

start gegaan en omdat voorlezen heel erg 

belangrijk is voor de ontwikkeling van de 

kinderen doen wij natuurlijk ook mee. 

 

Waarom is voorlezen zo belangrijk? 

- Lezen met jonge kinderen bevordert de 

ontwikkeling van het brein  

- Voorlezen geeft het kind een voorsprong 

- Jonge lezers lezen later ook meer 

- Samen lezen geeft plezier 

- (Voor)lezen vergroot de woordenschat 

- Voorlezen stimuleert verbeeldingskracht 

- Voorlezen kan meer zelfvertrouwen geven 

Woensdagochtend kwam er in elke groep een 

medewerker van “Wildlands” om voor te lezen. 

Daarna mochten er vragen worden gesteld. Het 

was erg leuk en we willen de mensen van 

“Wildlands” hartelijk bedanken voor het 

voorlezen. Meer foto’s van het voorlezen vindt 

u in de schoolapp. 

 

 

 

 

 


