Uitgave 3 – 3 oktober 2018
Leerlingenraad
In het begin van elk schooljaar kiezen de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 een
vertegenwoordiger van hun klas voor in de
leerlingenraad.
De vertegenwoordigers nemen de
aandachtspunten van hun klas mee voor de
vergadering. De vergadering is ongeveer 6
keer per jaar met de locatiedirecteur.
De locatiedirecteur communiceert de
belangrijkste aandachtspunten met het team.
De leerlingenraad is inmiddels gekozen en de
heeft de eerste vergadering heeft reeds
plaatsgevonden.
De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat
uit:
groep 5:
Mika Feijen
groep 5A:
Sophia Jager
Groep 5B:
Tano Alberts
groep 6:
Niels Arends
groep 6A:
Michelle Dekker
groep 7:
Sebastiaan Klein
groep 7A:
Sam Bosman
groep 8:
Nick Bosman
groep 8A:
Susy Alberts
Voorzitter:
Juf Wijngaarden

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m
14 oktober 2018. Het thema van de
Kinderboekenweek is Vriendschap en het
motto is Kom erbij! Tijdens de
Kinderboekenweek zullen er in de klassen
allerlei activiteiten gedaan worden rondom dit
thema.

Informatieavond groep 3
Voor de ouders van groep 3 is er op maandag
15 oktober 2018 een informatieavond van
19:00-20:00 uur. Wij nodigen u van harte uit
om te komen.
Ouderbijdrage
De ouderraad (OR) organiseert in
samenwerking met de activiteitencommissie
(AC) de niet-lesgebonden activiteiten zoals
Sintmaarten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar,
Pasen, Koningsspelen, jaarafsluiting en
schoolreis. De activiteiten kunnen alleen
uitgevoerd worden door een bijdrage van de
ouder, verzorgers: De ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is €52,00 per schooljaar.
Dit mag in 2 termijnen, van €26,00 worden
overgemaakt op rekeningnummer: NL36RABO
01668 59 389 o.v.v. de Voor- en Achternaam
van uw kind en de groep.
De 1e termijn van €26,00 dient voor 1
november 2018 betaald te zijn.
De 2e termijn van €26,00 dient voor 1 juni
2019 betaald te zijn.
Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari
2019 hoeft u slechts 1 keer € 26,00 te betalen.
We willen u er op wijzen dat de gemeente
Emmen extra ondersteuning biedt aan
huishoudens met een laag
inkomen.
Als u tot de doelgroep behoort dan kunt u
gebruik maken van de participatiewebshop en
stichting Leergeld.
Meer informatie kunt u vinden via
www.participatiewebshop.emmen.nl en op de
site van de gemeente Emmen.

Kledinginzamelingsactie
Net als voorgaande jaren is er na de herfst
vakantie weer een kledingactie.
Kleding, schoenen, skeelers, snowboots of
stoffen die u niet meer gebruikt kunnen
worden ingeleverd. De kledingzakken kunnen
ingeleverd worden op de volgende data;
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
U kunt de kledingzakken inleveren op school.
Donderdagochtend 8 november zullen de
zakken opgehaald worden.

Groot Nieuws van de Brede School
We gaan digitaal.
Iedereen kent ze nog wel, de voorjaars-en
najaar ladder van de Brede School. Deze zijn
vanaf nu echt verleden tijd.
Er is een nieuwe website gemaakt.
www.actiefinemmen.nl
Op deze website kun je het activiteiten
aanbod zien van jouw wijk of dorp. Voor
Emmerhout zijn dit vooral activiteiten
gekoppeld aan thema’s die spelen op school
of in de wijk.
Voor nu staan er allerlei activiteiten op voor
de Kinderboekenweek. Hiervoor kun je je nu
ook aanmelden.
Zodra er weer nieuwe activiteiten op staan
zullen we dit communiceren via onze
facebook pagina en via de scholen.
Mochten jullie vragen hebben over het
gebruik van de website kunnen jullie contact
met mij opnemen.
Hugo Luikens Buurtsportcoach Emmen-Oost
T
06-29278628
E
h.luikens@emmen.nl
facebook.com/BuurtSportCoachesEmmenOost

Oktobermaand Kindermaand
Op zondag 7 oktober organiseren Brede School
Emmen, De Kunstbeweging en Bibliotheek
Emmen allerlei activiteiten in het kader van
Oktobermaand Kindermaand.
De activiteiten zijn gratis.
De volgende activiteiten worden
georganiseerd:
Vriendjes!
4 t/m 8 jaar
13:00 – 14:30 uur
Kom op 7 oktober samen met je vriendje of
vriendinnetje, je knuffel, je opa of oma, papa
of mama voor een gezellige middag naar
Bibliotheek Emmen.
Kijk naar de voorstelling ‘Drie hoeraatjes voor
Kroki’, maak een kunsttaart voor een speciaal
iemand en doe mee met Musical Zingen en
Dansen. Kom erbij! Wij zorgen voor wat
lekkers.
X-peditie
9 t/m 12 jaar
14:00 – 16:00 uur
Wil je leren vloggen? Of wil je aan de slag met
illustratie en fotografie? Bezoek dan op 7
oktober de coole X-peditie in de Bibliotheek
van Emmen.
Een kettingreactie bouwen kan ook, die gaan
we aan het eind van de middag testen. En of
ie het nou doet of niet, we vieren het met iets
lekkers.
Beide activiteiten kunnen worden gereserveerd
via www.bibliotheekemmen.nl

Agenda
Oktober
2
3

Oud papier
Schoolkamp groep 8
Start kinderboekenweek t/m 14-10
4 Schoolkamp groep 8
MR vergadering
5 Schoolkamp groep 8
15 Informatieavond groep 3 19.00-20.00 uur
18 GMR vergadering
22 Herfstvakantie t/m 28 oktober
November
1
6
7
8
11
20
24
29
30

Voorleeswedstijd groep 7 en 8
Oud papier
Kleding inzamelingsactie
Kleding inzamelingsactie
Lichtjesoptocht winkelcentrum
Sint Maarten
MR vergadering
Sinterklaasintocht winkelcentrum
GMR vergadering
Leerlingenraad

