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Informatieavond  
Op maandag 19 september houden we 
onze informatieavond. Tijdens deze avond 
krijgt u in alle groepen de gelegenheid het 
lesmateriaal te bekijken. Tevens ontvangt 
u van de betreffende groepsleerkracht 
informatie over relevante zaken waarmee 
uw kind te maken krijgt tijdens het 
schooljaar.   

➢ 18.30 uur groep 3 en 4 
➢ 19.00 uur groep 5 en 6 
➢ 19.30 uur groep 7 en 8 
➢ 20.00 uur groep 1 en 2  
➢ 20.00 uur voorlichting voortgezet 

onderwijs voor de ouders van de 
leerlingen van groep 8 door het 
Esdal College Klazienaveen. 

 
Bag2School 
Het duurt nog even, maar ook dit jaar doet 
onze school weer mee aan de inzamelactie 
Bag2School. De INLEVERDAG van de 
Bag2Schoolactie is donderdag 27 oktober. 
Wij zijn blij met kleding, lakens, gordijnen, 
pluche beesten, handtassen en schoenen 
die door u niet meer gebruikt worden. Per 
kilo (goede) spullen, krijgen wij een bedrag 
om te besteden aan school. 
 

Ballen Ouderraad 
Op de laatste schooldag voor de 
zomervakantie heeft de ouderraad een 
hele doos vol voetballen, handballen, 
volleyballen en basketballen aangeboden 
aan het team en de kinderen. Hier wordt 
al goed gebruik van gemaakt! Ouderraad 
bedankt en ook iedereen die gesponsord 
heeft via de acties vorig schooljaar. 

 
 

 
Sponsorloop 
Volgende week donderdag is de 
sponsorloop voor muziekinstrumenten 
voor de Oekraïneschool in Emmen. Komt u 
ook kijken en aanmoedigen? Iedereen is 
welkom. Hieronder het programma: 
 
Start 13:00 uur op het plein. Samen zingen 

we het Oekraïnelied ‘Samen staan we 

sterk’ (https://youtu.be/Fm2RV2xGFJ4). 

 

Daarna de sponsorloop om de school: 

- groep 7/8 start: 20 minuten 

- groep 3 t/m 6 daarna: 15 minuten 

- Groep 1 en 2 daarna: 10 minuten 

De kinderen van groep 8 lopen met de 

kleuters mee om ze aan te moedigen, te 

helpen en te begeleiden. 

Tot slot gaan alle kinderen weer naar de 

klas en krijgen naar een diploma van hun 

leerkracht. Ook krijgen de kinderen wat te 

drinken nadat ze gerend hebben. We 

hopen u allen te zien volgende week! 

 

Judo 

Voor kinderen die kennis willen maken 

met judo:  

Binnenkort via de brede school open 
dagen bij diverse sporten. Zo ook bij de 
judo vereniging Uki-Waza in Zandpol: 
https://actiefinemmen.nl/judo-uki-waza 
 

 

 

https://youtu.be/Fm2RV2xGFJ4
https://actiefinemmen.nl/judo-uki-waza
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Nieuw schooljaar: Welkom Puk 
Het nieuwe schooljaar is weer van start. 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de 
vakantie. Wat was het fijn om de peuters 
op de voorschool weer te mogen 
ontvangen.  
 
De voorschool gaat de komende weken 
werken aan het thema ‘Welkom Puk’. In 
dit thema maken de kinderen kennis met 
Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, 
andere kinderen nog niet. Samen gaan we 
Puk wegwijs maken in de groep. Samen 
ontdekken we waar en waarmee we 
kunnen spelen en hoe we opruimen. 
 


