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Studenten op onze school
Maandag 10 februari begint meester Martijn
Veenhuijsen met zijn Lio-stage. Hij geeft elke
maandag en dinsdag les in groep 5/6. Lio
betekent “leraar in opleiding”. Met deze stage
rondt hij zijn Pabo-opleiding af. Eind mei zal hij
zijn stage afsluiten. Vorig jaar heeft meester
Martijn ook al stage gelopen op onze school. In
de volgende nieuwsbrief zal hij zich (opnieuw)
voorstellen.
Meester Martes Arling en meester Arndt Hilbing
lopen al sinds het begin van het schooljaar
stage bij ons op school. Ook zij zijn studenten
van de Pabo. Meester Martes heeft zijn stage in
groep 7/8 afgerond en is nu in groep 3/4.
Meester Arndt gaat van groep 5/6 het komende
half jaar naar groep 7/8.
Rosalie Klein en José Kleine zijn studenten van
het Drenthe College. Vanaf volgende week
zullen zij ook stage lopen op onze school. Ook
zij zullen zich binnenkort voorstellen.

Pannenkoekenweek
Op vrijdag 20 maart is het nationale
Pannenkoekendag. Wij vieren dat de hele week!
Vanaf maandag 16 maart gaat er elke middag
een groep pannenkoeken bakken. Ook dit jaar
nodigen we weer opa’s en oma’s uit om mee te
bakken en te eten.
In de volgende nieuwsbrief vindt u meer
informatie over de pannenkoekenweek.

Nieuwe leerlingen
Sinds maandag hebben we weer twee nieuwe
leerlingen op school. We heten Bassam (groep 2)
en Dalal (groep 6) Dihneh en hun ouders van
harte welkom op onze school.

Activiteiten Brede school
Rapportgesprekken
Als u geen afspraak heeft gemaakt in de
gesprekkenplanner krijgt uw zoon/dochter
uiterlijk vandaag een uitnodiging mee voor een
10-minutengesprek met de leerkracht.

Bijdrage schoolfonds en
schoolreis
Wilt u de bijdrages voor het schoolfonds en de
schoolreis z.s.m. voldoen? Brief kwijt? Voor
bedragen en rekeningnummer van de MR kunt
u mailen naar administratie@obsemmermeer.nl. Als u vragen heeft of hulp
nodig heeft bij de betaling kunt u contact
opnemen met Lydia Jeuring. locatieleider@obsemmermeer.nl of 0591-659896.

In de voorjaarsvakantie, op maandag 17
februari, organiseert de Brede school
Emmermeer een “Binnenspeeldag” (met
springkussen, balsporten en veel meer!) in de
gymzalen “Meersport”. Vanaf 11.30 tot 16.30
uur kun je vrijblijvend in- en uitlopen. Je hoeft je
hiervoor niet op te geven.
Op 12 en 19 februari kun je met de Brede
School gaan schaatsen in Groningen. Je gaat dan
met de bus. Je vertrekt om 13.00 uur (vanaf
Fletcher Hotel) en je bent rond 17.00 uur weer
terug. Voor informatie en opgave moet je even
naar de site
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Detail
s/12105
Je mag je eigen schaatsen meenemen. En
broertjes/zusjes en ouders mogen ook mee!

