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Na alle gezelligheid van Sinterklaas gaan we nu 

over tot de kerstperiode. Een aantal ouders van 

de werkgroep hebben de kerstbomen opgehaald 

(waarvoor dank) en maandag wordt de school 

omgetoverd door de onderwijsassistenten en de 

leerkrachten in een sfeervolle school. Er zijn een 

aantal zaken die voor u van belang zijn de 

komende weken en daarom voor u deze 

kerstspecial! 

 

Kerstkaartenactie 

We doen mee met de kerstkaartenactie van FC 

Emmen: samen met elkaar de ouderen in de wijk 

een hart onder de riem steken. Sibi, de mascotte 

van FC Emmen heeft de kerstkaarten gebracht. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 kleuren allemaal 

twee kaarten. De kaarten worden vrijdag weer 

opgehaald door Sibi en vrijwilligers van FC 

Emmen zullen ervoor zorgen dat de kaarten in de 

wijk worden uitgedeeld. 

 

Kerstboom 

We krijgen weer een prachtige kerstboom in de 

zandbak, beschikbaar gesteld door de opa en 

oma van Jayden en Damian. Bedankt! De school 

ziet er dan nog gezelliger uit! 

 

Kerstlunch 

Door alle maatregelen rondom corona is het niet 

wenselijk en haalbaar om dit schooljaar een 

kerstdiner te organiseren. Omdat we dit jaar toch 

sfeervol met elkaar willen afsluiten, hebben we 

besloten om een kerstlunch te organiseren.  

Woensdag 16 december hebben we deze lunch, 

van 11.45 uur tot 13.00 uur. Dit betekent dat de 

kinderen dus iets later vrij zijn dan normaal. 

De lunch wordt verzorgd door Partyservicenoord, 

met dank aan de medezeggenschapsraad van obs 

Emmermeer. Daarnaast gaan de groepen 

allemaal nog iets lekkers maken voor elkaar die 

ochtend. De kinderen hoeven dus geen eten en 

drinken mee te nemen! Dinsdag 15 december 

graag een bordje, beker en bestek voorzien van 

naam meegeven naar school. 

Op deze wijze hopen we een onvergetelijk 

kerstfeest te organiseren! 

 

Dus: 

- dinsdag 15 december bord, beker en bestek 

mee naar school, voorzien van naam 

- woensdag 16 december geen eten en drinken 

mee naar school 

- woensdag 16 december zijn de kinderen om 13 

uur vrij 

 

Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 

12 uur vrij en start de kerstvakantie. 

Nr. 12 
dd. 7-12-2020 

http://www.obs-emmermeer.nl/
mailto:Locatieleider@obs-emmermeer.nl

