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Corona
Groep 3/4 zit op dit moment in
quarantaine. Na een behoorlijke uitbraak
in deze groep (11 leerlingen en de
leerkracht) lijkt de piek te zijn bereikt en is
er weer enigszins rust op school.
We proberen u zo goed en snel mogelijk
van alles op de hoogte te brengen. Mocht
u zorgen hebben of vragen rondom
Corona, mailt u dan met de
locatiedirecteur Aaltje Bosma
(a.bosma@oo-emmen.nl). Zoals in een
eerdere mail ook naar u genoemd: wij
nemen zorgvuldige beslissingen waarbij de
veiligheid en gezondheid van de
leerkrachten, kinderen en ouders voorop
staan.
Voor de zieken onder ons (ook de zieken
zonder Corona, want dat kan ook nog in
deze gekke tijd): veel beterschap!

Scoor een boek
Groep 5 doet mee aan het
leesstimuleringsprogramm
a Scoor een boek! De
leerlingen worden
aangemoedigd door profvoetballers om
zoveel mogelijk boeken te scoren. Voor
ieder boek dat de kinderen gelezen
hebben, mogen ze een sticker (voetbal)
plakken. Vorig jaar was de afsluiting in het
FC Emmen stadion. Helaas lijkt het erop
dat dat dit jaar online zal zijn, maar ook
daar gaan we natuurlijk een feest van
maken.
Er is dit jaar ook een thuiseditie waar u als
gezin aan mee kunt doen. Meer informatie
vindt u in de onderstaande linkjes. De
eerste link is van de website en de tweede
link is een introductiefilmpje.

Door mee te doen, kunnen punten
verdiend worden. De punten die u thuis
verdient, tellen ook mee in de klas.
Uiteindelijk kunnen we daar een prijs mee
verdienen. Meedoen is natuurlijk niet
verplicht, maar wel heel leuk!
https://www.debibliotheekopschool.nl/on
derwijs/scooreenboek.html
https://www.youtube.com/watch?v=tHU3
KpNBFAo&feature=youtu.be

Thematisch onderwijs
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart
met het thema boerderij in groep 1 t/m 7.
Groep 8 is alvast begonnen met het thema
oorlog en vrede, omdat dat een uitgebreid
thema is in die groep.
Er worden veel leuke dingen gedaan en de
kinderen leren veel over alles wat de
maken heeft met de boerderij, processen
in de landbouw en veeteelt, knollen (hoe
ziet de binnenkant eruit, hoe groeien ze),
ze kweken allerlei soorten groenten en
maken prachtige werkjes. Na de afronding
van het thema zullen we in de nieuwsbrief
wat extra aandacht hieraan schenken. Ook
op Klasbord zult u verschillende foto’s en
informatie zien over dit thema.
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Gevonden
Tygo uit groep 2 heeft een mooie kleine
button gevonden met een dino erop. Van
wie is deze prachtige button? Deze is op te
halen bij juf Aaltje.

Media Ukkie dagen
Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media
Ukkie dagen. Een week lang aandacht voor
media voor kinderen van 0-6 jaar.
Daarom is op 31 maart een webinar voor
ouders georganiseerd, met praktische tips
om een gezond mediamenu samen te
stellen voor jonge kinderen. In de flyer
staat informatie over de inhoud en het
doel van de webinar.
Aanmelden kan via de bibliotheek:
https://www.bibliotheekemmen.nl/jeugd
bibliotheek/aanmelden-landelijkewebinar-media-ukkie-dagen.html

Agenda
Belangrijke data in maart en april
15-26
22-26
29
30

Citotoetsen midden groep 3 t/m 7
Week van het geld
Fietsenkeuring groep 8
Theoretisch verkeersexamen gr. 8

1
2
5
6-9
8
12

MR vergadering – online
Goede vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Oudergesprekken – online
GMR
De rust scoor een boek (leesactiviteit) groep 5
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen (zonder ontbijt)
Koningsdag – kinderen vrij

20-22
23
27
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