
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 7 september Weekviering 11.30u Iedereen 
Donderdag 8 september Pinguinrots naar de bibliotheek  Pinguinrots 

Maandag 12 september Algemene stamgroepouderavond 18.30u Ouders 
Donderdag 14 september Apenrots naar bibliotheek  Apenrots 

 
 
 

   

Aanwezigheid directie week 36 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag en donderdag. 
Linda Oude Groeniger is aanwezig op maandag (hele dag) en woensdagochtend. 

Algemene stamgroepouderavond 

Op maandag 12 september zal een algemene stamgroepouderavond 
plaatsvinden om 18.30u. Gedurende deze avond krijgt u informatie over 
belangrijke zaken die dit schooljaar aan de orde zijn.  

Studie tweedaagse team – kinderen vrij 
Donderdag 22 september en vrijdag 23 september heeft het team een studie tweedaagse. 
Dit betekent dat alle kinderen deze beide dagen vrij zullen zijn.  

Oud papier 
Wellicht handig om alvast in uw agenda te noteren. Het oud papier zal dit schooljaar 
opgehaald worden op:  

 6 oktober 2016 
 3 november 2016 
 1 december 2016 
 12 januari 2017 
 1 februari 2017 
 2 maart 2017 
 6 april 2017 
 11 mei 2017  
 1 juni 2017 
 6 juli 2017 
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Gruitendag 

Op dinsdag en donderdag is het bij ons op school gruitendag. De kinderen mogen dan alleen 
groente, fruit of een boterham meenemen naar school.  
 

Welkom op school! 

Deze week zal Lyra Holman bij ons op school beginnen in groep 1. We wensen haar heel veel 
plezier! 
 

Jarig deze week 
5 september Quinn Bos – 8 jaar 
7 september Finn Smalbil – 8 jaar 
8 september Lyra Holman – 4 jaar 
8 september Chelsey Mulder – 5 jaar 
8 september Rayen Zentveld – 8 jaar 
11 september Siënna Slagter – 10 jaar 

Vlindertuin en Bijenkorf 
Informatiebord 
Het whiteboard in de gang van het kleutergebouw hebben we omgetoverd tot 
informatiebord. Het fonkelnieuws en ander nieuws wat betreft de kleuters kunt u daar 
vinden.  

Klasbord 
De bijenkorf heeft een nieuw klasbord! De klascodes zijn al uitgedeeld aan de kinderen.  
Is het papier niet aangekomen of bent u hem kwijtgeraakt? Dan hangt deze ook op het 
informatiebord in het kleutergebouw. De klascode van de Vlinders hebben we er ook 
bijgehangen (deze is hetzelfde gebleven).  

Stagiaire 
Vanaf volgende week woensdag komt Choudy Bloemberg, 3e jaars student SAW van het 
Drenthe College, stage lopen bij de Vlinders en de Bijen. We zijn blij dat ze bij ons komt en 
wij wensen haar veel (leer)plezier. 

 

Apenrots 

Gymnastiek                                                                                                                                        

Vanaf deze week gaan we op de dinsdag en vrijdag naar de gymzaal. Wilt u uw kind deze 

dagen gymkleding meegeven? Denkt u hierbij ook aan de gymschoenen? 

Thema; mijn lichaam                                                                                                                                                                 

Vorige week zijn we gestart met het thema “mijn lichaam”.  



 

Pinguinrots 
Bibliotheek bezoek 
A.s. donderdag gaan de pinguïns onder schooltijd naar de bibliotheek. De begeleiding is 
inmiddels geregeld. Wilt u uw kind een tas meegeven waar de boeken in kunnen? 
 
Klasbord 
Via de mail heeft u afgelopen zaterdag een uitnodiging ontvangen om de Pinguïnrots ook 
digitaal te volgen via Klasbord. Heeft u de mail niet gehad of heeft u hier vragen over? Loop 
dan even binnen bij meester Mark. 

Uilenburcht 
Gymtassen 

Helaas hebben we dit schooljaar geen ruimte om de gymtassen in de bakken te laten zitten. 
Dit betekent dat de gymtas elke dinsdag en vrijdag weer mee terug naar huis gaat. 

Klasbord 

De Uilenburcht heeft een nieuw Klasbord. De inlogcode ontvangt u via de mail. 

 

Bibliotheek 
In de bijlage vindt u een flyer met betrekking tot de 
tentoonstelling van de illustratrice  
Fiep Westendorp. Deze tentoonstelling zal gedurende twaalf weken afwisselend te zien zijn 
in de diverse bibliotheken van de gemeente Emmen. De tentoonstelling is extra leuk om 
samen met (groot)ouders te bezoeken. De illustraties van met name de Annie MG Schmidt-
boeken behoren tot het collectieve geheugen van Nederland. 

 

Hieronder vast een overzicht van de plaats en data waarop de tentoonstelling te zien is; 
Bibliotheek Emmen: week 37, 38, 39  
Bibliotheek Klazienaveen: week 40, 41, 42  
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam: week 43, 44, 45  
Bibliotheek Emmer-Compascuum: week 46, 47, 48  

Show en actie op het Kidsplein van Festival De Opening                                                     
Festival De Opening 2016 heeft een groter Kidsplein dan ooit. Voor de jonge 
festivalbezoekers is er van alles te doen. Van 12 tot 17 uur zijn alle kinderen welkom om 
kennis te maken met cultuur in allerlei vormen. Meedoen, kijken, luisteren. Het kan allemaal 
met de artiesten die de coolste tricks, dansmoves of andere kunstvormen showen. In de 
bijlage kunt u lezen wat er allemaal te doen is. 

Festival de Opening vindt plaats op zaterdag 10 september en zal gehouden worden op 
het Raadhuisplein in Emmen. 
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PROJECTKOOR FRANCISCUSFEEST 

Op  zondag 2 oktober vieren we weer ons jaarlijkse Franciscusfeest  in de Franciscuskerk, 

Schanswal 4 te Emmerschans. We zoeken kinderen, vanaf groep 4 of 5 ( je moet wel kunnen 

lezen) die met ons projectkoor mee willen zingen.  

Er wordt twee keer geoefend op de maandagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur op de 

maandagen 19 en 26 september in de kerkzaal van de Franciscuskerk . 

De viering zelf is op zondag 2 oktober om 10.00 uur (9.45 aanwezig zijn) 

Als je mee wilt zingen kun je je opgeven bij het secretariaat,  telefoonnummer: 0591-

623066. Het secretariaat is geopend op maandagochtend van   9.15 uur-12.00 uur, op 

woensdagmiddag van 13.30 uur-15.30 uur en op vrijdagochtend van 9.15 uur-12.00 uur. We 

hopen op veel reacties! 

Als er kinderen naar de viering op zondag 2 oktober willen komen is het leuk als jullie je  

lievelingsknuffel meenemen. Franciscus was een vriend van de dieren! 

Namens de werkgroep Kind & Liturgie Ine Schilder 

 


