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We zijn er weer! 
Na acht weken is er eindelijk weer bedrijvigheid 

in onze school. Wat heerlijk om elkaar weer 

eens te zien. Ook de voorschool is weer 

begonnen. Weliswaar met veel richtlijnen en 

afspraken, maar daar zijn we inmiddels al een 

beetje aan gewend. 

Alle leerkrachten, onderwijsassistenten en 

pabo-studenten zijn er weer. Samen proberen 

we er het beste van te maken. Verder komen 

alleen mensen die noodzakelijk zijn voor de 

leerlingen of de school  (zoals begeleiders)  in 

school. Voor u als ouder/verzorger is het helaas 

ook niet mogelijk om op school te komen, maar 

u kunt ons altijd telefonisch of via de mail 

bereiken. 

Activiteiten 

Alle activiteiten zijn afgelast. Dus geen 

avondvierdaagse, schoolreisjes en korfbal. Over 

de schoolreisbijdrage krijgt u binnenkort meer 

informatie.  Het afscheid van groep 8 staat 

hoog op de agenda van Openbaar Onderwijs 

Emmen. Een speciale werkgroep is bezig om te 

kijken hoe we het afscheid van de basisschool 

voor groep 8, ondanks alle regels, een feest 

kunnen laten zijn. 

Rapporten 

Er is besloten dat de kinderen deze periode 

geen rapport krijgen en dat er geen 

rapportgesprekken plaats zullen vinden.  

Luizencontrole 

Omdat de luizencontrole, i.v.m. de 1,5 meter 

afstand-regel, niet door kan gaan vragen wij u 

om zelf uw kind(eren) regelmatig te 

controleren op hoofdluis. Mocht uw kind 

hoofdluis hebben, wilt u dat dan melden op 

school? Dan mailen we de ouders/verzorgers 

van de groep. 

 

Nieuwe leerling 
Maevis van Kraaij is sinds enkele weken een 

leerling van onze groep 3. Toch heeft hij pas 

afgelopen maandag kennis kunnen maken met 

een deel van zijn klasgenoten. We heten 

Maevis en zijn moeder van harte welkom en 

wensen hen een fijne tijd toe op onze school. 

 

 

 

Bag2school 
Begin maart hebben we een kleding-

inzamelactie gehouden. Dit heeft het 

opgebracht: 

OBS Emmermeer heeft in samenwerking met 

Bag2School ingezameld: 

466 kilo   ter waarde van € 139,80. 

Hartelijk bedankt iedereen! 

 

Vogelhuisjes 

13 maart stond een groep kinderen in een 

lokaal, samen met opa Sieger (van Damian en 

Jayden groep 3), vogelhuisjes te timmeren en 

te verven. De vogelhuisjes konden eventueel 

opgehangen worden om zo de overlast van de 

eikenprocessierups tegen te gaan. Koolmeesjes 

zijn namelijk gek op de rupsen. Maar toen ging 

de school dicht en liep het allemaal anders. 

Gelukkig hebben we één huisje op kunnen 

hangen in de eikenboom en daar woont 

inmiddels een koolmeespaar met kinderen. De 

rest is deze week gelakt en staat nu te drogen.  

Opa Sieger heeft niet alleen alles voorbereid en 

geholpen bij het timmeren, hij heeft ook het 

hout voor de vogelhuisjes kosteloos 

beschikbaar gesteld. Heel hartelijk bedankt! 

Brede School Emmermeer 

De buurtsportcoaches gaan allerlei activiteiten 

voor de kinderen van Emmermeer organiseren. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een schema 

met de activiteiten. Let op, aanmelden is 

noodzakelijk om mee te doen. Dit kan op 

www.actiefinemmen.nl  
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Weer naar school, hoe ging het in de groepen? 

       

Groep 1/2 

Wat is het fijn dat we allemaal weer naar school mogen! De kinderen genieten volop, net als de 

juf. In de klas hebben we veel kringgesprekken over het virus, de hygiëne maatregelen en wat 

de kinderen thuis hebben gedaan. We doen veel taal-, reken en groepsvormende spelletjes en 

zingen veel. Sinds deze week hebben we een verkeersplein waar de kinderen met onwijs veel 

plezier spelen. Ze fietsen over de wegen en stoppen voor voetgangers, haaientanden en het 

stoplicht. Al het speelgoed en materialen van buiten en binnen (evenals de tafels, stoelen, 

klinken en dergelijke) worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn kasten uit de klas gehaald en 

aparte kasten ingericht voor de A- en B groep. Zo kunnen we zo veilig mogelijk naar school.  

 

Groep 3/4 

Afgelopen maandag kwamen de kinderen van groep 3 weer naar school. Voor een aantal 

kinderen was dat best spannend, zoals voor Maevis die deze dag nieuw bij ons kwam. De 

kinderen vonden het vooral erg leuk om elkaar weer te zien en gingen direct lekker samen 

spelen. De desinfectie bij het naar binnen gaan was best interessant. Daarna was iedereen 

eraan gewend. Na een kringgesprek over het virus en even tekenen en schrijven over de tijd 

thuis gingen we al snel aan het werk. Dat vonden alle kinderen eigenlijk heel fijn. In de middag 

had meester Martes een leuke les over de lente en voor we het wisten was het alweer tijd om 

naar huis te gaan. De dag was voorbij gevlogen. Op dinsdag waren de kinderen van groep 4 aan 

de beurt om naar school te gaan. Ook zij hadden een prima eerste dag weer op school, ze 

waren al heel snel weer gewend. We hadden elkaar ook zo gemist! Vooral in de pauzes konden 

de kinderen even lekker bijkletsen. ’s Middags gingen de kinderen met werk voor de volgende 

dag in de tas naar huis. Wel raar om met zo’n klein groepje in de klas te zijn, we hopen 

natuurlijk dat we binnenkort weer allemaal tegelijk naar school mogen.  



 

Groep 5/6 
Maandagochtend 11 mei was het dan eindelijk zover. 

Eindelijk mochten we weer naar school. Groep 5 kwam 

als eerste op maandag en op dinsdag kon eindelijk 

groep 6 weer terug naar school. 

Iedereen was enthousiast en had er zin in om weer 

aan de slag te gaan. Nadat iedereen had verteld hoe 

zij/hij de afgelopen periode door is gekomen hebben 

we na het bespreken van de ‘nieuwe’ regels en 

afspraken de draad weer opgepakt. Doordat iedereen thuis tijdens de 8 weken afwezigheid goed 

heeft doorgewerkt, was het makkelijk om de opdrachten weer uit te voeren.  

Wel een beetje vreemd is het dat we afstand moeten houden van elkaar, maar we weten dat het 

goed is. Ook moeten we rekening houden met de looprichting in de school en heel vaak onze 

handen wassen.  

We hebben we met z’n allen gezongen voor de kinderen die jarig zijn geweest en we hebben 

heel veel en de lekkerste traktaties gegeten… Nep-traktaties want helaas mag er niet echt 

getrakteerd worden. Tijdens de pauze hebben we heerlijk gespeeld op het ‘nieuwe’ schoolplein. 

Even wennen dat we rekening moeten houden met leerlingen die van rechts komen, de rotonde 

op de juiste manier nemen en kunnen uitrusten op de P-plaats. 

Aan het einde van de dag was iedereen moe maar voldaan. Er is door iedereen hard gewerkt, 

heel hard. Sommige kinderen hebben zelfs het huiswerk al af en kunnen dus thuis extra werk 

gaan doen. Toppers zijn het! 

 

 

 

Groep 7/8 

Op maandag 11 mei mochten de kinderen van groep 7 

weer naar school. Een dag later was het de beurt aan 

groep 8. Iedereen komt rustig het schoolplein op en om 

8.30 uur gaan we naar binnen. In de klas is iedereen 

muisstil, de kinderen beseffen dat dit toch wel een 

vreemde situatie is. We praten over hoe iedereen de 

afgelopen periode heeft beleefd en welke nieuwe 

maatregelen er op school zijn. De kinderen vertellen wel weer te moeten wennen aan het 

vroege opstaan, al zijn er ook genoeg kinderen die elke dag op tijd opstonden en na het ontbijt 

aan het werk gingen. Deze eerste dagen komt alles heel rustig op gang. Een uur later gaan we 

met de les beginnen. Langzamerhand lijkt alles weer een beetje zoals het altijd was. Aan het 

eind van de dag vertellen de kinderen wat ze van de eerste dag vonden. Het begon met een 

vreemd, spannend gevoel. Bij de meeste kinderen was het spannende gevoel al snel verdwenen 

en is het werken in de klas zo weer gewend. Al is dat ook een beetje anders, want wat er 

vandaag wordt uitgelegd moet de volgende dag thuis aan verder gewerkt worden. De kinderen 

geven aan dat het fijn is om weer lekker met elkaar te zijn, maar dat het ook gek of saai is dat 

de andere groep er niet is. Er zijn ook kinderen die dat wel lekker rustig vinden, al blijft een 

halve klas een vreemd gezicht.  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

Er worden door de Brede School weer activiteiten georganiseerd! 

Zit er iets tussen wat jij gaaf vindt om eens te proberen?  

Geef je dan zo snel mogelijk op via 

www.actiefinemmen.nl  

 

 Maandag 18 mei Dinsdag 19 mei Woensdag 20 mei Donderdag 21 mei 

 Haagjespark Ridderpark Haagjespark Ridderpark 

14:00 Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag   

15:00 Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag Funsport middag Funsport middag 

16:00 Trefbal Gr. 3 t/m 5 Trefbal Gr. 3 t/m 5 Funsport middag Funsport middag 

17:00 Trefbal Gr. 6 t/m 8 Trefbal Gr. 6 t/m 8 Funsport middag Funsport middag 

 

 Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei 

 Haagjespark Ridderpark Haagjespark Ridderpark 

14:00 Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag 

15:00 Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag Sport en spelmiddag 

16:00 Funsport middag Funsport middag Trefbal Gr. 3 t/m 5 Trefbal Gr. 3 t/m 5 

17:00 Funsport middag Funsport middag Trefbal Gr. 6 t/m 8 Trefbal Gr. 6 t/m 8 

 

Op de website staan alle activiteiten beschreven. Neem een kijkje en maak een keuze voor welke 

activiteit jij je op wilt geven. Niet opgeven = niet meedoen! 

https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/1846 

Zit jij in Emmermeer op school en wil jij je opgeven voor activiteiten in Emmen Centrum of 

andersom? Wees vrij en kom wanneer jij kunt.  
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