
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
Nieuwsbrief 

obs Emmermeer| Middenhaag 4| 7815 LB Emmen| Tel. 0591 – 65 98 96 

www.obs-emmermeer.nl| E-mail: Locatieleider@obs-emmermeer.nl 

 

 

 

 

www.obs-emmermeer.nl 

Corona 
Het gaat gelukkig nog erg goed op school: weinig 
uitval met betrekking tot corona. Toch zien we in 
toenemende mate dat kinderen met een snotneus op 
school komen. Ik wil u wijzen op de regels zoals 
gesteld binnen ons bestuur. Graag uw kind 
thuishouden bij: 
- Neusverkoudheid (OOE wil geen risico lopen voor 
klasgenoten en leerkrachten en verzoekt dringend 
om de leerling in dit geval thuis te houden. Dit om 
besmetting en dus quarantaine te voorkomen.)  

- Hoesten 

- Moeilijk ademen/benauwdheid 

- Tijdelijk minder ruiken en proeven 

- Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis  
 
Dank voor uw medewerking! 
 
 

Koningsspelen 
Volgende week vrijdag vieren we met de hele school 
(met iedere groep apart) de koningsspelen. De hele 
ochtend staat in het teken van samen plezier hebben 
en samen bewegen. Een aantal belangrijke weetjes: 
- de kinderen mogen verkleed in een kleur van de 
regenboog (rood, oranje, geel, groen, blauw, paars) 
- eten en drinken voor in de fruitpauze hoeft niet mee 
(wordt coronaproof verzorgd) 
- groep 5 t/m 8 wel eten en drinken mee voor de 
grote pauze 
We gaan vast veel plezier hebben met elkaar! U leest 
er volgende week over in de nieuwsbrief. 
 

 
 

Doekoe Scholenactie  
Wij doen met onze school mee met de Doekoe 
Scholenactie van de COOP. Vanaf maandag krijgt u bij 
actieproducten van de COOP munten die u voor onze 
school kunt sparen. Aan het eind van de actie wordt 
het aantal munten omgezet in een fictief bedrag 
waarvoor wij sportmaterialen mogen uitzoeken voor 
op het plein. Een mooie actie! Spaart u 
mee?

 
 
 

Insectenhotel 
Dat onze leerlingen creatief zijn, heeft u al vaker 
kunnen zien in de nieuwsbrief. Onze leerling Stefan 
van groep 7 heeft thuis een prachtig insectenhotel 
gemaakt. Heel knap! Hij heeft het in alle groepen 
even laten zien en erover verteld. De kinderen hingen 
aan zijn lippen. Prachtig om te zien. 
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