
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 10 – 7 januari 2019 

2019 
Allereerst de beste wensen voor 2019!  
Wij hopen dat iedereen een fijne 
kerstvakantie heeft gehad en weer met frisse 
zin is begonnen aan het nieuwe jaar! Om dit 
nieuwe jaar lekker te beginnen, deelt de OR 
vanmorgen nieuwjaarsrolletjes met slagroom 
uit in alle groepen. Dat is smikkelen!  
Bedankt ouderraad! 

Wij willen via deze weg ook nog alle ouders 
bedanken voor de heerlijke gerechten die zijn 
gemaakt voor het kerstdiner. Zonder uw hulp 
kunnen wij niet zo’n geweldig kerstfeest 
vieren op school. Het was weer zeer geslaagd. 

 

Zilveren weken 
De twee weken na de kerstvakantie noemen 
wij de Zilveren Weken. Tijdens deze weken 
wordt extra aandacht besteed aan 
groepsvorming; we doen veel 
samenwerkingsopdrachten en spelletjes 
tussendoor. Dit jaar staat het schoolplein 
centraal tijdens de Zilveren weken. Met de 
kinderen bespreken we wat goed gaat op het 
plein en wat er anders zou kunnen. Aan de 
afspraken wordt weer extra aandacht 
besteed, zodat we ook in het nieuwe jaar 
weer werken aan een fijne sfeer bij ons op 
school!  

 

 

 

Toets weken 
De komende weken worden er cito toetsen 
afgenomen in de groepen 2 t/m 8. 
Voor groep 8 zijn de toetsen in week 2 en 3 en 
in groep 2 t/m 7 worden de toetsen 
afgenomen in week 3 en 4.  
De cito toetsen worden in principe twee keer 
per jaar afgenomen, in het midden van het 
schooljaar (januari) en aan het eind (juni).  
 

 

Inloopspreekuur SMW 
Het inloopspreekuur van het 
schoolmaatschappelijk werk bij ons op school 
is met ingang van vandaag iedere maandag en 
woensdag van 08.30 uur tot 09.00 uur. 

 

Parkeren 
Wij willen u namens de beheerder van het 
tankstation vragen, of u de auto niet bij het 
tankstation zou willen parkeren tijdens het 
brengen/halen van uw kind(eren). 
Automobilisten hebben doordat er soms 
auto’s stil/geparkeerd staan geen 
mogelijkheid om te tanken. Dank u wel voor 
uw begrip. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papier 
Herinnering: Morgen wordt er weer oud 
papier opgehaald!  

 

Bibliotheek 
De bibliotheek organiseert zaterdag 26 januari 
“Twee turven hoog” . een feestelijke dag  voor 
baby’s, peuters en kleuters.  
Deze activiteiten vinden plaats in de 
bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen. 
Er zijn de hele dag diverse activiteiten en 
actieve workshops. 
Het volledige programma staat op 
www.bibliotheekemmen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
Januari 

7 Weer naar school 
Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

8 Oud papier 

22 Jeugdartsassistente aanwezig 

29 Groep 7/7A bezoek Gevangenismuseum 
Jeugdartsassistente aanwezig 

31 Groep 5 en helft groep 5B bezoek 
Hunebedcentrum 
Jeugdartsassistente aanwezig 

 

Februari 

1 Groep 5A en helft groep 5B bezoek 
Hunebedcentrum 
Leerlingenraad 

4 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

5 Oud papier 
Filmfestival groep 7 
Jeugdartsassistente aanwezig 
MR 

6 Meesters- en juffendag 

11 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

12 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

14 GMR 

15 Rapporten mee 

18 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 

25 Weer naar school 

 

 

http://www.bibliotheekemmen.nl/

