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Bag 2 School
Wij hebben via de organisatie Bag2School
Nederland een kleding inzamelingsactie
opgezet om extra geld in te zamelen voor
school.
De inzameling zal plaats vinden van maandag 9
maart tot en met woensdag 18 maart 2020.
Dus als u opruimt, kunt u vanaf dan, uw
spullen brengen op school. Ook spullen van
familie en vrienden zijn welkom.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak (deze ontvangt uw kind
volgende week) te vullen met oude, nog
bruikbare kleding/textiel.
Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook
gebruik maken van andere zakken om uw
kleding in te stoppen.

Nieuws uit de voorschool
De vakantie is weer voorbij en we gaan met
een nieuw thema beginnen.
Het thema is “Knuffels “.
Knuffels zijn heel herkenbaar voor de kinderen
dus valt er veel over te vertellen.
Ook gaan we weer druk aan het knutselen,
liedjes zingen en voorlezen.
De boekjes die we gaan behandelen zijn
“Bobbie” en “Dikkie Dik”.

Pannenkoekenweek

Heidehiem
De kinderen van groep 5/6 gaan dit schooljaar
weer op bezoek bij de mensen van de
Heidehiem. De Heidehiem is een
woonzorglocatie voor oudere mensen. In kleine
groepjes gaan de kinderen, samen met de
mensen, bijvoorbeeld spelletjes doen, samen
zingen of gymnastieken.

Ook dit jaar vieren we niet alleen de nationale
Pannenkoekdag, we maken er zelfs een hele
pannenkoekenweek van!
Vanaf maandag 16 maart gaat er elke middag
een groep pannenkoeken bakken.
Omdat de nationale Pannenkoekendag als doel
heeft ouderen en kinderen te verbinden
nodigen we voor het bakken graag de opa’s en
oma’s uit.
Dus opa’s en oma’s, kom gezellig samen met
uw kleinkinderen pannenkoeken bakken en
eten. Wilt u even melden wanneer u komt
helpen? locatieleider@obs-emmermeer.nl
bellen of een briefje mag natuurlijk ook!
Maandag - groep 7/8
Dinsdag – groep 3/4
Donderdag - groep 1/2
Vrijdag – groep 5/6

Wethouder op bezoek

Bezoek in groep 5/6

Wethouder Raymond Wanders bezoekt alle
scholen van Openbaar Onderwijs Emmen. Op
donderdag 12 maart komt hij bij ons op
bezoek. Hij komt rond 13.30 uur en hij zal o.a.
een kijkje nemen bij de keuzeklassen.

Enkele weken geleden kreeg groep 5/6 bezoek
van een audioloog. Pieter Scheve, de vader van
Kyan en Eline, kwam in de klas vertellen over
de werking van het oor. Hij had modellen
meegenomen zodat je goed kon zien hoe het
oor er van binnen uitziet.

Nieuwe leerling
Ahlam Alkhlaif is in februari 4 jaar geworden en
zit nu bij ons in groep 1. We wensen haar en
haar ouders een fijne tijd op obs Emmermeer.

Voorleeswedstrijd
Woensdag 26 februari deed Danilo Halm (groep
8) namens onze school mee aan de
voorleeswedstrijd van de gemeente Emmen in
de bibliotheek.
Hoewel hij niet de winnaar van de avond werd
heeft hij het heel goed gedaan en zijn we erg
trots op hem.

Belangrijke data:
2 maart: theaterlessen groep 5 t/m 8 in het
Atlas theater
3 maart: voorstelling groep 1 t/m 4 in het
Atlas theater
9 maart: start Bag2School (tot 18 maart)
10 maart: vergadering leerlingenraad
12 maart: bezoek wethouder Wanders
16 t/m 20 maart: Pannenkoekenweeek
18 maart: fietsenkeuring groep 7 (ivm
verkeersexamen)

Brede School Emmermeer
De komende periode organiseert de Brede School Emmermeer weer allerlei activiteiten voor de
kinderen van Emmermeer. Enkele activiteiten zijn:
Tangle tekenen
donderdag 5 maart
voor groep 5 t/m 8
van 15.00-16.30 uur
Bij BSO Koekoeksnest (Van Ravenswaaijpad; je mag ook komen als je niet op de BSO zit!)
Gegeven door: Agnes en Jeanet Harmers
Stippen met porseleinverf op bordje
Voor groep 5 t/m 8
donderdag 12 maart
van 15.00-16.30 uur
Bij BSO 't Koekoeksnest (ook kinderen die niet op de BSO zitten, zijn welkom!)
Gegeven door: Agnes en Jeanet Harmers
Vogelvrij
Kunstenares Myrte van Dijk maakt met zo veel mogelijk kinderen, volwassenen en oudere inwoners
van de gemeente Emmen 15.000 vogeltjes van klei. Samen maken al die vogeltjes deel uit van een
groot kunstproject, VOGELVRIJ, dat later dit voorjaar en in de zomer in het Rensenpark in Emmen is
te zien. Dat alles in het kader van 75 jaar vrijheid.
Wil jij meedoen aan dit grote project en je eigen vogeltje van klei maken? Kom dan vooral meedoen
Let op: het vogeltje maakt deel uit van een groot kunstwerk, je kunt het dus niet na het maken mee
naar huis nemen.
Voor groep 3 t/m 8
donderdag 26 maart
van 15.30-16.30 uur
Bij BSO Koekoeksnest, Van Ravenswaaijpad
Gegeven door: Myrte van Dijk
Natuurlijk zijn ook weer sportactiviteiten in maart:

5-3-2020 Handbal
6-3-2020 CBKids Club
12-3-2020 Handbal
19-3-2020 Tennis
26-3-2020 Tennis
Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Brede School Emmermeer zijn te vinden op
de website www.actiefinemmen.nl

