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Oudergesprekken

Judolessen

Wat fijn om u allemaal weer te hebben gezien.
Bijna alle ouders zijn op de omgekeerde 10minutengesprekken geweest. Als u graag een
gesprek wilt met de leerkracht, schroom dan niet
om via de mail contact op te nemen of om even
telefonisch een afspraak te maken. Door de
coronamaatregelen is er iets meer afstand, maar
het blijft belangrijk om elkaar op de hoogte te
houden!

Groep 3 t/m 8 krijgt weer les van de studenten
van het Drenthe College, afdeling sport. De
leerkracht is hier altijd bij.
Volgende week en de week daarna krijgen de
kinderen tijdens gymles allemaal een keer
judoles van een professionele leraar.

Ouderbijdrage
Komende maandag krijgen alle kinderen een
brief mee over het betalen van de ouderbijdrage.
Van deze bijdrage organiseren wij allerlei
activiteiten voor de kinderen. Zonder uw bijdrage
wordt dit erg lastig. Alvast bedankt!

Stroomschema’s verkoudheid
Er komen veel vragen binnen over het wel of niet
naar school kunnen gaan van verkouden
kinderen. Allereerst: hartstikke fijn dat het zo
serieus wordt genomen en dat u bij twijfel
contact opneemt met school. Blijft u dat vooral
doen. In de bijlage twee stroomschema’s die het
hopelijk iets verduidelijken.

Nieuws van de voorschool
10@10 Challenge
In het kader van de nationale sportweek,
waarvan Emmen de gaststad is, gaan we met alle
groepen woensdag rond 10 uur 10 minuten
bewegen. In deze 10 minuten komen allerlei
sporten aan bod. De kinderen volgen dit via het
digibord in hun eigen klas. Yara van Kerkhof
(shorttrackster) komt bij ons op school om in een
aantal groepen mee te doen! Dat is natuurlijk
een ontzettende eer. De foto’s zullen in de
schoolapp worden gedeeld. Hieronder ziet u alle
ambassadeurs van de NOC*NSF.

Deze week hebben we het thema ‘ik en mijn
familie’ afgesloten. De werkjes zijn erg leuk
geworden en we hebben de woordkaarten
samen geoefend. De kinderen hebben goed hun
best gedaan. Verder hebben de kinderen heerlijk
gespeeld. Ze hebben een trein gemaakt van
stoeltjes en hebben met enthousiasme gekeken
naar een slak op het speelplein die uit zijn huisje
kroop. Het waren dus weer superleuke weken!
Volgende week starten we met het project
kleuren. We gaan de basiskleuren toveren met
water, superspannend dus!
De leukste opmerking van deze week is:
‘Juf help ze is ziek gevallen!’
www.obs-emmermeer.nl

