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Voorleesontbijt 
 
Afgelopen woensdag 31 januari heeft bij ons het Voorleesontbijt plaats-
gevonden. Dit jaar kregen wij hoog bezoek! 
 
Zowel de burgemeester van Emmen als de Commissaris van de Koning hebben 
aan de kinderen voorgelezen. Verder waren er nog tal van andere bekende Dren-
ten. De Emmer wethouders Bouke Arends en Robert Kleine, voetballers van FC 
Emmen, mensen uit de kunst- en cultuur en handbal wereld en nog tal van ande-
re mensen die de moeite genomen hebben om onze school te bezoeken. 
 
Na het voorlezen en vragen stellen hebben de kinderen al dan niet met de voor-
leesgast gezellig ontbeten! We kijken terug op een geslaagde ochtend. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturele markt 
 
In de ouderkalender staat vermeld dat er op 22 juni een culturele markt 
georganiseerd gaat worden. Onlangs hebben we echter besloten dat deze 
markt niet door zal gaan! 
 
Zowel de ouderraad als het team hebben aangegeven dat het (te) veel tijd van ze 
vraagt. Bovendien bleek dat de kosten erg hoog waren. Genoeg reden om hier 
mee te stoppen. Onze excuses. 
 

Nieuwe OR-leden 
 
De Ouderraad (OR) is een leuke actieve groep ouders die op allerlei ma-
nieren de school ondersteunt. Zij helpen bijv. bij het uitdelen van het 
schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Zij regelen het Voorlees-
ontbijt, verzorgen de hoofdluiscontrole en doen de kleuterboeken uitleen. 
Dit is slechts een greep uit de vele taken. 
 
Heeft u wat tijd over en vindt u het leuk om in een gezellige sfeer iets voor de 
leerlingen en leerkrachten te doen? Geef u dan op als nieuw lid voor de Ouder-
raad. U bent van harte welkom! 
 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Carolina de Vries (voorzitter 
OR, moeder van Nynke Haandrikman groep 8c), of Alice Trip (administratie).  
 
 

 
Woensdag 31 januari: 
Voorleesontbijt 
 
Vrijdag 2 februari: 
OR-vergadering 
 
Maandag 5 februari: 
MR-vergadering 
 
Maandag 12 februari: 
Teamdag (alle leerlingen vrij) 
Geen bibliobus 
 
Woensdag 14 februari: 
Schoolhandbal jongens gr. 7/8 
 
Maandag 19 t/m donderdag 22 febr.: 
Oudergesprekken (rapport) 
 
Dinsdag 20 februari: 
Oud papier (container bij school) 
 

Woensdag 21 februari: 
Schoolhandbal meisjes gr. 7/8 
 
Vrijdag 23 februari: 
Rapporten mee 
 
Maandag 26 februari t/m 4 maart: 
Voorjaarsvakantie 
 

Ziekmelden/afspraken 
bij huisarts of tandarts 
 
Is uw kind ziek of is uw zoon of 
dochter om een andere reden afwe-
zig? Dan willen wij dat graag weten! 
 
Graag voor 8.30 uur even bellen (0591-
625269) met de school bij ziekte of een 
afspraak. Uiterlijk om 9.00 uur moeten 
wij weten waarom uw kind niet op school 
is. 
 
Alle leerlingen vanaf 5 jaar zijn leer-
plichtig. Ook bij een huwelijk, crematie of 
andere zaken moet er eerst toestemming 
gevraagd worden bij de directie van de 
school.  
 
Tot slot hebben wij nog een dringend 
verzoek….wilt u voor een afspraak bij de 
huisarts of tandarts zoveel mogelijk ge-
bruik maken van de tijden na schooltijd? 
Dus bij voorkeur op de woensdagmiddag 
of op andere dagen na 14.30 uur. 
Bij voorbaat dank! 
De directie 

Burgemeester Van Oosterhout was één van de prominente Drenten die bij ons voor kwam lezen. 
Ook Jetta Klijnsma (zie inzet), onze Commissaris van de Koning in Drenthe, las voor! 


