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Geldlessen 
Goed omgaan met geld kun je al op jonge 
leeftijd leren! En dat is belangrijk, want er 
lonkt en blinkt al een hoop voor kinderen. 
Influencers prijzen de mooiste wannahaves 
aan, in games draait alles om het kopen van 
upgrades en vriendjes showen op Whatsapp 
hun nieuwste sneakers. De verleidingen zijn 
écht overal. Is verleiding dan iets ergs? Zeker 
niet! Zolang je maar weet wanneer je de 
verleiding ('bling') moet bedwingen om 
geldproblemen te voorkomen. Tijdens de 12e 
Week van het geld met het thema 'Bedwing 
de bling' leren kinderen hoe verstandig om te 
gaan met geld, hoe verleidingen te herkennen, 
en hoe te dromen zonder in de problemen te 
komen. We zijn hiermee vandaag al gestart 
met ‘geldlessen’ in groep 3 t/m 8. Volgende 
week, tijdens de week van het geld, zullen de 
kinderen aan de hand van een lesbrief aan dit 
onderwerp werken. 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Donderdag 30 maart komt de schoolfotograaf 
(nieuweschoolfotograaf). Zij zullen alle 
kinderen individueel en samen met broers en 
zussen fotograferen. Ook zullen de kinderen 
gefotografeerd worden voor de groepsfoto. 
De schoolfotograaf gebruikt een witte 
achtergrond. U kunt dan zelf online kiezen 
welke achtergrond u voor de foto van uw kind 
wilt. Houdt u er rekening mee dat uw kind niet 
in helemaal in het wit op de foto komt? 
 

5-gelijke-dagen-model 
Zoals via Social Schools al gecommuniceerd 
heeft de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad na de 
ouderraadpleging voor het 5-gelijke-dagen-
model gekozen. Dit houdt in dat wij na de 
zomervakantie van groep 1 t/m groep 8 op 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 
uur naar school gaan. Dit gaat dus pas in na de 
zomervakantie op maandag 4 september 
2023. 
 

Sportactiviteit 8-14 jaar 
Een bericht van onze buurtsportcoach Hidde 
Beekman: Hoe leuk is dit? 
www.muurvanemmen.nl Er is een 1 km 
Kidsrun toegevoegd voor de leeftijdscategorie 
8-14 jaar. De kinderen kunnen gratis meedoen 
en ontvangen een medaille. Er is plek voor 75 
kinderen. Aanmelden kan via 
info@muurvanemmen.nl (voorzien van naam, 
geslacht en geboortedatum).  
 

Thema Vroeger en Nu 
Groep 3 t/m 8 is druk bezig met het thema 
Vroeger en Nu, met in groep 7 en 8 de focus 
op de Tweede Wereldoorlog. Ontzettend leuk 
hoe alle ouders ook meedenken in de 
onderbouw met spullen van vroeger! In de 
volgende nieuwsbrief meer informatie over 
het thema en de inloopavond die erbij hoort. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.muurvanemmen.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.bosma%40oo-emmen.nl%7C79e503ecbf774a5a12f708db2a0d3061%7C23e0284fedc343cea5c90001b2bb9fe1%7C0%7C0%7C638150008355120187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=epwITyMwjTc8HScHimNP%2FX95Pa2MDbWx%2FRjSy4ksL0E%3D&reserved=0
mailto:info@muurvanemmen.nl
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De voorschool werkt momenteel aan het 
thema Vormen & Kleuren! Het is een kleurig 
en leerzaam thema voor de peuters. We 
hebben getoverd met verf. Wat gebeurt er als 
je de kleur geel met de kleur blauw mengt? 
Welke vormen hebben we allemaal? 
 

  

 
 

Nieuws vanuit de BSO 
De BSO werkt aan het thema Beroepen. In dit 
thema komen verschillende beroepen aanbod. 
Bij het beroep ‘boer’ werden we met de 
huifkar opgehaald. Op de boerderij zagen we 
kalfjes die net zijn geboren, hebben we de 
melkstal bekeken en mochten we spelen in de 
schuur.  

 
 

 
 

 
 

 

 


