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Aubade 
De jarigen in de maand februari mogen woensdag 21 februari op het podium 
komen. Ze worden door de hele school toegezongen. Alvast (of nogmaals) 
gefeliciteerd met je verjaardag. HIEP HIEP HOERA! 
 
Feest in groep 2A 
Vrijdag 23 februari, viert juf Angelien haar verjaardag. Als je het leuk vindt, mag 
je verkleed komen. Fruit en drinken hoef je niet mee te nemen! Alvast een fijne 
verjaardag en veel plezier allemaal. 
 
Feest in groep 5A 
Op vrijdag 23 februari viert ook juf Hilde haar verjaardag in de groep. Fruit en 
drinken hoef je niet mee te nemen want voor iets lekkers wordt gezorgd. Ook 
voor jullie een fijne dag en alvast gefeliciteerd juf! 
 
Carnaval 
Maandagmiddag stond in het teken van Carnaval. Met hossen/dansen en veel 
spelletjes is de middag gezellig verlopen. Ook heeft de Oudervereniging weer 
voor iets lekkers gezorgd. 
 
Rapport 
Op donderdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. De 
kinderen van groep 3A krijgen op donderdag 8 maart het rapport mee naar huis. 
Volgende week zijn de 10 / 20 minutengesprekken. Voor groep 8 staan deze 
gesprekken in het teken van het Voortgezet Onderwijs. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Wordt uw kind dit jaar nog 4 jaar? Meld uw kind dan aan middels het 
aanmeldingsformulier. Het is te downloaden op onze website of te verkrijgen op 
school. De aanmeldingen nemen we mee in de planning van onze formatie en 
bezetting van de groepen in het schooljaar 2018/2019. 
 
Oudervereniging 
De Oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Vind jij het leuk om (mede 
tijdens schooltijd) mee te helpen met activiteiten, zoals carnaval, 
knutselmiddagen, Sinterklaas of Kerstmis, meld je dan aan bij Jacqueline 



Onderstijn, 06-30875633 of Daniëlla Sanders, 06-48560787 (het liefst d.m.v. 
een WhatsApp bericht). 
 
Namens de buurtsportcoaches Emmen-Zuid 
‘Sport JIJ ook?’ Wij hebben als Buurtsportcoaches op alle basisscholen in de 
gemeente Emmen de sportinventarisatie afgenomen in de groepen 3 t/m 8.  Het 
doel van dit project is om sportdeelname van basisschoolkinderen te vergroten.  
Een aantal kinderen heeft, bij het afnemen van de sportinventarisatie, 
aangegeven geen lid te zijn van een sportvereniging en/of geen zwemdiploma 
en zwemles te hebben.  Wij hebben contacten met veel sportverenigingen en 
andere sportaanbieders. Wanneer het voor ouders vanwege financiële redenen 
moeilijk is de contributie van een sport(vereniging) te betalen, kunnen wij als 
intermediairs een aanvraag bij het Jeugd Sportfonds doen. Samen kijken we 
wat wij voor u kunnen betekenen.  
Met vriendelijke groet, Buurtsportcoaches Gemeente Emmen 
Buurtsportcoaches Emmen-Zuid: Nienke Werter Matthias Zweers 06-15178143 
06-52490450 N.Werter@emmen.nl M.Zweers@emmen.nl 
Heeft u vragen mail ons, wij kunnen u misschien verder helpen. 
 
Vakantie 
De voorjaarsvakantie begint op maandag 26 februari en op maandag 5 maart 
verwachten we iedereen weer om 8.30 uur op school. Alvast een fijne vakantie 
toegewenst. 
 
Personele ontwikkelingen 
Groep 2B 
Caroline Kraan komt voor de groep zoals in het begin van het jaar gepland was. 
Caroline is er op woensdag en op dinsdag staat Annemiek voor de groep. 
Dat betekent dat we helaas afscheid nemen van Marianca. Marianca gaat de 
rest van het schooljaar op een andere school van Primenius werken. 
 
Groep 4A 
Inge Hoving staat vanaf het begin van dit schooljaar voor groep 4 en dat blijft 
ze, in tegenstelling tot de communicatie bij aanvang van het schooljaar, ook de 
rest van het jaar doen.   
 
Groep 3A 
Tineke Slagter geeft les aan de kinderen van groep 3A en Tineke blijft ook bij 
ons op school de komende tijd. Naast Tineke is Caroline Kraan ook drie 
ochtenden per week in groep 3. Vanwege de periode met meerdere invallers in 
november en december jl. geven we de kinderen nu wat extra aandacht. 


