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Nationale Sportweek

Ziekte en vervanging

In het kader van de nationale sportweek hebben
we meegedaan met de 10@10 challenge en
werden er judolessen gegeven tijdens gym door
een echte judoleraar. Kers op de taart was het
bezoek van shorttrackster Yara van Kerkhof en de
burgemeester afgelopen woensdag. Zij hebben
meegedaan met de 10@10 challenge in groep
7/8 en 5/6. De kinderen gingen 10 minuten
sporten in de klas, waarbij 10 verschillende
sporten aan bod kwamen. Yara en de
burgemeester deden ook fanatiek mee. Groep
7/8 is vervolgens door de burgemeester
uitgenodigd op het gemeentehuis. Van die
uitnodiging gaan we zeker gebruik maken!

Er is een nieuw stroomschema toegevoegd in de
bijlage. In dit schema kunt u goed zien wanneer
uw kind wel of niet naar school mag. De vorige
twee schema’s kunnen dus verwijderd worden.
Als een leerkracht ziek is wordt er gezocht naar
vervanging. Helaas wordt het steeds lastiger om
een vervanger te krijgen. Dit resulteerde er deze
week in dat groep 5/6 op donderdag niet naar
school kon. We hopen natuurlijk dat dit niet vaak
voorkomt, maar vragen om uw begrip.
Mocht een leerkracht langer thuis zijn, dan zal
het thuiswerken via Snappet worden opgestart.
U krijgt hier binnenkort meer informatie over.

Activiteitenlijst

Schoolapp
De schoolapp is weer helemaal up-to-date,
evenals de website (www.obs-emmermeer.nl).
De schoolapp kunt u downloaden in de appstore,
door te zoeken op obs Emmermeer. De
SchoolPraatapp heeft meerdere functies. Eén
daarvan is het ontvangen van pushberichten van
de groep van uw kind(eren). Deze kunt u
instellen bij het tandwieltje. Ons verzoek is om
de app te downloaden. Niet alleen staan er leuke
foto’s in van de activiteiten, maar als de kinderen
niet naar school kunnen omdat er geen invaller
is, komt hier ook een pushbericht over en bent u
sneller op de hoogte.

Een aantal weken geleden is u de activiteitenlijst
beloofd. In de bijlage vindt u deze lijst (met
vertraging, hiervoor onze excuses). Wil u deze
lijst invullen en weer meegeven naar school? De
kinderen krijgen de papieren versie ook mee.
Alvast bedankt!

Bosgeheimen
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 organiseren
de cultuurcoaches ‘Bosgeheimen’, op avontuur in
de natuur. Ontzettend leuke activiteiten in de
herfstvakantie. Zie hiervoor de flyer in de bijlage.

Op tijd komen
We merken dat voor sommige kinderen hun bed
wel erg lekker ligt ’s morgens. Wilt u erop toezien
dat de kinderen voor half negen op school zijn?
Om half negen starten de lessen. Bedankt voor
de medewerking.
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