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Corona 
U hoort het vast nog veel om u heen: gezinnen die 
thuisblijven of moeten testen. Gelukkig valt het aantal 
gezinnen van onze school dat in quarantaine moet 
heel erg mee. De kinderen houden zich ook goed aan 
de regels en het naar binnen gaan in de ochtend 
verloopt ook heel erg fijn en rustig.  
 
Een aantal ouders vroeg nog naar de precieze regels 
voor het wel of niet naar school mogen: 
Als uw kind klachten heeft (verkouden, hoesten, 
koorts, benauwd), mag uw kind niet naar school. U 
kunt altijd de GGD bellen en om advies vragen.  
 
We vinden het heel prettig dat u zich houdt aan deze 
regel en wij niet hoeven te bellen wanneer een kind 
verkouden is. Dit betekent voor ons dat u als ouders 
ons en de andere kinderen en ouders wilt be-
schermen. Samen zijn wij obs Emmermeer! Echt fijn. 
 

Oudergesprekken en rapport 
De online oudergesprekken zijn allemaal ingepland 
voor volgende week, 8 en 9 maart. De kinderen 
krijgen 11 maart hun rapport mee naar huis. Op 10 
maart zijn de kinderen vrij in verband met een 
studiedag van het schoolteam. Wij verdiepen ons die 
dag in de nieuwste inzichten van het woordenschat 
onderwijs en technisch lezen.  
 

Op tijd komen 
Het was heerlijk, uitslapen in de vakantie, tijdens het 
thuiswerken, bij ijs/sneeuwvrij, in het weekend… We 
merken dat sommige kinderen tijdens de 
schooldagen wat moeilijk uit hun bed komen en 
hierdoor (te) laat op school zijn. Wilt u ervoor zorgen 
dat de kinderen om 8.30 uur in de klas kunnen zijn? 
Dan starten de lessen en is het voor de kinderen (en 
voor de leerkracht) fijn dat ze daar op tijd bij zijn. 
 

Keuzeklas en gymnastieklessen 
Met de huidige maatregelen kunnen wij helaas nog 
niet weer starten met de keuzeklassen of gymmen in 
de gymzaal. We bewegen natuurlijk wel extra buiten! 
We houden u op de hoogte. 

Aanmelden basisschool en voorschool 
Vanaf 2,5 jaar mogen kinderen naar de voorschool en 
vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool. Wilt u 
uw kind inschrijven voor de voorschool en/of de 
basisschool? Dat kan ook in deze periode! Stuurt u 
dan even een mail naar onze directeur Aaltje Bosma 
(a.bosma1@oo-emmen.nl). Ook voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek/rondleiding. We gaan alleen 
nu niet de klassen in, dat kan helaas niet. Wilt u dit 
ook in uw vrienden- en kennissenkring noemen? 
Alvast bedankt!  

 
 

 
Veranderde agenda 
Door alle maatregelen zijn er een aantal zaken 
veranderd in de agenda. Hieronder de agenda tot de 
meivakantie voor zover nu bekend. 
 
8 en 9 maart oudergesprekken online 
10 maart kinderen vrij i.v.m. studiedag 
11 maart rapport mee naar huis 
22 maart fietsenkeuring groep 7/8 
22 - 29 maart citotoetsen groep 3 t/m 8 
22 - 26 maart week van het geld 
22 maart Geldles groep 7/8 
30 maart schriftelijk verkeersexamen gr. 7 
1 april  paasactiviteiten  
2 april  Goede Vrijdag: kinderen vrij 
5 april  Tweede Paasdag: kinderen vrij 
12 t/m 14 april Bag2School inzamelactie 
12 april  MR-vergadering online 
12 april  Oud papier 
20 en 21 april Centrale Eindtoets groep 8 
23 april  Koningsspelen (zonder ontbijt) 
27 april  Koningsdag: kinderen vrij 
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