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wereldoriëntatie en nog veel meer. Komt u
ook? Uw kind kan u van alles laten zien en
vertellen over het reilen en zeilen in de klas. De
leerkrachten zijn uiteraard ook aanwezig.

Nr. 1 – woensdag 5 oktober 2022
Dag van de leerkracht
Vanmorgen lag er een leuke verrassing voor de
leerkrachten klaar, verzorgd door de
ouderraad. Heel hartelijk bedankt daarvoor!
We vinden het erg attent dat ze hier aandacht
aan besteed hebben.

Kinderboekenweek
Vanmorgen om half 9 is de kinderboekenweek
feestelijk geopend door Freek Vuur, met zijn
‘wandelende tak’ Takkie. Onze burgemeester
Sef knipte een mooi groen lint door en daarna
dansten de kinderen op het liedje van de
Kinderen voor kinderen, dat over de
kinderboekenweek gaat. Tot slot deed Freek
nog wat trucs met brandende fakkels. Wat een
spectaculaire opening was het!
Omdat wij lezen erg belangrijk vinden en omdat
wij heel graag het leesplezier van kinderen
willen vergroten, hebben alle klassen een mooi
boek gekregen waaruit de leerkrachten (of de
kinderen) lekker kunnen voorlezen.

Ook van ons schoolbestuur (OOE) en van de
locatiedirecteur kreeg het team een leuk
cadeautje, omdat ze vinden dat de leerkracht
ertoe doet voor de kinderen. Zo hier en daar
kwamen zelfs kinderen met een cadeautje voor
de leerkracht op school. Ontzettend lief!

Freek en Takkie

Informatieavond en kijkavond
Denkt u aan de informatieavond volgende
week? U heeft hierover vorige week een
SchouderCom berichtje ontvangen. De datum is
verplaatst van maandag 10 oktober naar
donderdag 13 oktober. Tussen 18.00 uur en
19.30 uur bent u allemaal van harte welkom,
samen met uw kind(eren). Er valt deze avond
veel te zien, waaronder de werkstukken die de
kinderen in de kinderboekenweek hebben
gemaakt, de groepsafspraken die de kinderen
samen hebben opgesteld, lesboeken, onze
nieuwe methodes voor rekenen en

Burgemeester Sef knipt het lint door
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Groep 1/2 krijgt het boek “Anansie de spin,
sterker dan Olifant”

Groep 7 krijgt het boek “Palmen op de
Noordpool”

Groep 8 krijgt het boek “De
ontdekkingsreiziger”

Groep 5/6 krijgt het boek “De Knerpers”
Nieuwe school
Als het goed is, is het nieuwe schoolgebouw
eind april klaar en gaan we na de
zomervakantie in De Mende van start! We zijn
erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Op ons Instagramaccount (obs_de_mende) ziet
u foto’s van de voortgang). Volgt u ons al?

Groep 3/4 krijgt “Het Schitterende Samen Boek”
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Waar en wanneer?
Wanneer: 24 en 31 oktober, 7,14, 21 en 28
november
Tijd:
15.30 tot 16.45 uur
Waar:
wijkcentrum Angelslo, statenweg
107, in Emmen

Afwezigheid van Alie Breider
Onze Intern begeleider, juf Alie Breider, is
vanwege een operatie enkele weken uit de
running. We wensen Alie heel veel beterschap
en een spoedig herstel.

Informatie of aanmelden
Voor aanmelden of informatie kun je contact
opnemen met Wilma Schraa via
w.schraa@meedrenthe.nl, 06-46273614 of
Marielle van t Oever via
m.vantoever@meedrenthe.nl, 06-27119636. De
bijeenkomsten starten bij voldoende aanmelding
Omdat de Gemeente Emmen dit mogelijk maakt,
zijn er geen kosten aan verbonden.

Kalender
Brussengroep

Brussengroep Emmen
Voor kinderen met een bijzondere broer of zus

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar die een broer of
zus (brus) hebben met een chronische ziekte,
beperking of psychische stoornis, organiseert MEE
Drenthe bijeenkomsten (Brussengroep) in
Emmen.
Heb jij een broer of zus die extra hulp nodig
heeft? Misschien vind je het moeilijk om over je
broer of zus met je vrienden, vriendinnen of
anderen te praten. Dat doe je niet zomaar.
Lijkt het je fijn om leeftijdsgenoten te ontmoeten
die ook een broer of zus hebben die hulp krijgen?
Doe dan mee met deze Brussengroep!
Wat gaan we doen?
We gaan oefenen en leuke dingen doen,
bijvoorbeeld een spel doen of knutselen met
elkaar. Maar we gaan ook met elkaar praten,
bijvoorbeeld over:
•
Welke problemen kom je tegen?
•
Waarom doet of is je broer of zus anders
dan jij?
•
Hoe kun je omgaan met je broer of zus?
•
Wat heb jij nodig als brus?
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Donderdag

13 okt.

Maandag
Dinsdag

17 okt.
8 nov.

Informatie- en
kijkavond
Herfstvakantie
Nationaal
schoolontbijt

