Nr. 10
dd. 27-11-2020

Nieuwsbrief
obs Emmermeer| Middenhaag 4| 7815 LB Emmen| Tel. 0591 – 65 98 96
www.obs-emmermeer.nl| E-mail: Locatieleider@obs-emmermeer.nl

Informatie vanuit school

Sinterklaas

We horen af en toe van ouders dat ze het gevoel
hebben dat er geen informatie over hun kind vanuit
de school komt. Dat gevoel is natuurlijk niet fijn. In
een normale ‘coronavrije’ situatie kunt u de school
even binnen lopen en gemakkelijker een praatje
maken. Helaas is dat nu anders. We proberen u
zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zoals we
normaal gesproken ook doen. In februari zijn de
volgende oudergesprekken. Wilt u al eerder met de
leerkracht over uw kind spreken dan kan dat altijd. U
kunt dan een mail sturen naar de leerkracht van uw
kind met een belverzoek of een verzoek voor een
afspraak op school. Contact via mailwisseling kan
natuurlijk ook altijd.

Afgelopen woensdag hebben we met de hele school
onze schoen gezet. Het harde zingen is beloond: Piet
en Sint zijn langs geweest en alle schoenen waren
gevuld!

Gr. 1/2: t.kalverla@oo-emmen.nl
Gr. 3/4: k.kroeze@obs-emmermeer.nl en
g.hebels@oo-emmen.nl
Gr. 5/6: r.wesseling@obs-emmermeer.nl en
m.diepeveen@oo-emmen.nl
Gr. 7/8: i.everts@obs-emmermeer.nl
Interne begeleiding (zorg): ib@obs-emmermeer.nl
Directie: locatieleider@obs-emmermeer.nl
We proberen z.s.m. op uw mail te reageren.

Belangrijke data in november en
december 2020
- vrijdag 27 november FC Emmen kleurplatenactie
- dinsdag 1 december jeugdverpleegkundige
- vrijdag 4 december Sinterklaasfeest
- maandag 7 december oud papier
- woensdag 16 december kerst
- vrijdag 18 december 12 uur start kerstvakantie

Sinterklaas komt vrijdag 4 december bij ons op
school. Alle groepen zullen om de beurt de Sint
bezoeken in het speellokaal. De kinderen hoeven 4
december geen drinken en fruit mee te nemen voor
de kleine pauze. Wél eten en drinken voor de
middagpauze meegeven a.u.b.

Citotoetsen
Normaal gesproken nemen we bij de kinderen vanaf
groep 3 t/m groep 8 citotoetsen af in januari en in
juni. Afgelopen schooljaar was dit anders door
Corona. De juni-toetsen zijn toen niet afgenomen.
Deze toetsen hebben wij in opdracht van ons bestuur
in oktober afgenomen. Dat de resultaten na zes
weken zomervakantie en een lange coronaperiode
iets anders uitvielen dan anders, was wel verwacht.
Wij willen dan ook graag de resultaten van de toetsen
in januari afwachten en beide gegevens dan met u in
de oudergesprekken bespreken in februari. Mochten
er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van uw kind,
dan heeft u dat vanzelfsprekend gehoord van de
leerkracht. De kinderen en leerkrachten zijn hard aan
het werk om eventuele achterstanden weer weg te
werken. Mocht u wel op de hoogte gebracht willen
worden over de scores, mailt u dan naar de
leerkracht. Zij belt u hier dan over terug.
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