
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 23 november Weekviering 11.30u Iedereen 

Woensdag 30 november Sinterklaasfeest Ochtend Kinderen 

Donderdag 1 december Oud papier wordt gehaald Avond   

Aanwezigheid directie en ib week 46. 

Peter Möhlmann is de komende week niet aanwezig i.v.m. studie. Daarentegen is Alex Otten 
a.s. dinsdag de hele dag op school. Linda Oude Groeniger is maandag en woensdag  op 
school.  

Een geslaagd koffie-uurtje 
Dinsdag vond het koffie-uurtje plaats. Graag wil ik alle ouders danken voor hun 
aanwezigheid!  
 

Sinterklaasfeest 30 november 
Door het bezoeken van veel scholen komt Sinterklaas dit jaar iets eerder dan 5 december 
naar onze school. Op woensdag 30 november a.s. zullen we het feest op school vieren in alle 
groepen.  
 

Live volgen van de bouw: Kindcentrum Emmerhout 
De bouw van het Kindcentrum Emmerhout is inmiddels in volle gang. De fundering ligt er al 
volledig in. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de bouw live via internet te volgen. Dit 
kan via: www.emmeninbeeld.nl . Er zijn twee webcams geplaatst die het hele proces live 
volgen. 

 
Jarig deze week 
27 november Nova Berghuis 11 jaar uit de Uilenburcht 
 

Vlindertuin en Bijenkorf 
Boekje ruilen 
Op dinsdagmiddag worden er boeken geruild, het gebeurd nog vaak dat kinderen hun 
boekentas met boek niet mee hebben. Wilt u eraan denken deze mee te geven naar school! 
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Pompom gaat logeren! 
Pompom is bij de Vlinders al een paar keer niet mee geweest om te logeren. Pompom gaat 
vanaf deze week weer ieder weekend logeren en worden de avonturen van Pompom 
gedeeld in de kring. Deze week gaat Pompom met Eva mee. 
 
Bedankt! 
Graag willen we alle ouders die hebben geholpen bij het Sint-Maarten lopen in de Horst en 
de ouders die hebben geholpen bij het Sinterklaascircuit bedanken voor hun hulp! 
 

Apenrots  
Komende weken gaan we extra aandacht besteden aan de tafels met de 4e en de 5e jaars. 
 

Pinguinrots 

Graag willen we alle ouders die hebben geholpen bij het Sint-Maarten lopen 
in de Horst bedanken voor hun hulp! 
 
Waar werken we aan in de komende periode? 
Komende weken gaan we extra aandacht besteden aan de tafels met de 4e 
en de 5e jaars. 
Ook hebben alle Pinguïns de komende weken een leergesprek met juf. 
 

Uilenburcht 
Route 8 
Afgelopen woensdag hebben de achtstejaars een testafname van route 8 gemaakt. Wat was 
het fijn dat de zesde- en zevendejaars hen hier de rust voor gaven. Toppers! 
 
Gymkleding 
Het komt regelmatig voor dat de kinderen geen gymkleding meenemen. Ook hebben een 
aantal kinderen geen gymschoenen. In verband met de hygiëne zou het wel fijn zijn als de 
gymkleding in orde is. We gymmen elke dinsdag en vrijdag. 
 
Voortgezet onderwijs 
De komende weken hebben verschillende VO-scholen informatie-avonden. De achtstejaars 
hebben hierover brieven en folders meegekregen. Let op: voor de informatie-avond op het 
Esdal College is opgave vooraf, via de website, gewenst. 
 



 

 

Graag wil ik me even voorstellen: 

Ik ben Yvonne te Velde en ik werk als jeugdverpleegkundige bij de afdeling jeugdgezondheidszorg 

van de GGD. Ik zie de kinderen van 0-12 jaar en hun ouders op het consultatiebureau, de 

peuterspeelzaal en de basisschool, in de kinderopvang en in de 

thuissituatie.  

Het doel van de jeugdgezondheidszorg is om kinderen te volgen qua 

groei en ontwikkeling. Daarnaast worden het gehoor en de ogen getest 

en kunt u allerlei vragen stellen die te maken hebben met het 

welbevinden van uw kind en de opvoeding. Samen met de ouders 

proberen wij de beste oplossing te vinden en uw vragen te 

beantwoorden. 

De kinderen van groep 2 en 7 worden ook dit jaar gescreend door de 

assistente Jannie van der Laan.  Zo nodig wordt u daarna uitgenodigd 

voor een spreekuur bij mij of de jeugdarts (Margrietha Memelink). Ook ouders van leerlingen uit 

andere klassen kunnen een afspraak maken voor een spreekuur. Met de spreekuren vanuit de GGD 

bieden we een laagdrempelige voorziening voor ouders en hun kinderen.  

Een afspraak maken kan via de leerkracht op school of rechtstreeks via het afsprakenbureau van de 

GGD, op telefoonnummer: 088-2460246 

Als u vragen heeft kunt u altijd mailen naar: jgzemmen@ggddrenthe.n De jeugdverpleegkundige, 

verbonden aan de school van uw zoon of dochter, zal contact met u opnemen per mail of 

telefonisch. 

Als jeugdverpleegkundige en jeugdarts maken we deel uit van het CJG jeugdteam Emmen Oost. Van 

OPROEP TONEELSPELERS VOOR KERSTSPEL EN PROJECTKINDERKOOR! 

 

Ieder jaar wordt er op kerstavond in de Franciscuskerk, Schanswal 4 te Emmerschans, 

een kerstspel opgevoerd tijdens de kerstviering speciaal voor kinderen.  

De viering begint om 19.00 uur op zaterdag 24 december. 

Maar voor een kerstspel zijn veel kinderen nodig die een rol willen/kunnen spelen. 

Zit je in groep 4-5-6-7-8 en houd je van toneelspelen en zingen dan is dit je kans! 

Wil je meedoen geef je dan vóór woensdag 27 november op bij het secretariaat.  

Telefoonnummer:  0591-623066.  

Het secretariaat is geopend op: 

maandag -en vrijdagochtend van 9.15-12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-15.30 

uur. 

We gaan oefenen op de maandagen 12 en 19 december van 18.30-19.00 uur voor het 

kerstspel en van 19.00-19.30 uur de liedjes voor de kerstviering. 

Op vrijdag 23 december hebben we in de kerk de generale repetitie van het kerstspel van 

14.00-15.30 uur 

We hopen op veel kinderen die mee willen doen! 

 

Namens de werkgroep Gezin en Liturgie Ine Schilder. 

mailto:jgzemmen@ggddrenthe.n


daar uit hebben wij contact met de scholen middels een 1-2-3 overleg (leerlingenoverleg, met 

toestemming van ouders, tussen de IB-er, schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige) 

als er zorgen zijn om een kind. 

Met vriendelijke groeten, 

Yvonne te Velde 

Jeugdverpleegkundige Emmerhout. 

 

Schoolmaatschappelijk werk  
Het schoolmaatschappelijk werk is terug bij uw kind op school.  
Loopt u ergens tegen aan? Of uw kind(eren)? Dan kan het schoolmaatschappelijk werk u 
vast helpen!  
Kom gerust met vragen of dillema’s over opvoeden, opgroeien bij ons. Ook als het thuis niet 
lekker loopt kunnen wij u advies geven of doorverwijzen naar instanties die dat wel kunnen.  
Gemiddeld 1x per maand houden wij een inloop spreekuur op school.   
De data kunt u terug vinden in de nieuwsbrief van school.  
Mocht uw kind graag eens langskomen dan kan dat, maar ouders dienen hier vooraf 
toestemming voor te geven.  
U kunt hiervoor een toestemmingsformulier aanvragen bij de intern begeleider.  
Wij zien u graag!  
 
Met vriendelijke groet,  
Lavina Lourens en Judith van der Meulen  


