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Belangrijke data:
Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Voorlichtingsavond schoolverlaters-traject
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

- 4 t/m 15 oktober ‘17
- 9 en 10 oktober ‘17
- 16 oktober ‘17
- 21 t/m 29 oktober 17
- 2 november ’17

Even voorstellen;
Hallo, mijn naam is Stefan Wiebing en sinds het begin van het jaar ben ik werkzaam als groepsleerkracht
bij de Kreeften. Mijn werkdagen bij de Kreeften zijn donderdag en vrijdag.
Op dinsdag en woensdag val ik in voor juf Francis. Op woensdag werk ik bij de Dolfijnen.
Ik ben 28 jaar en woon in Emmen. Mijn hobby’s zijn wandelen, fotograferen, wielrennen, skeeleren en
badmintonnen. Ik zie uit naar een leuk schooljaar op de Catamaran.
Met vriendelijk groet, Stefan Wiebing
Hallo leerlingen, ouders en medewerkers van de Catamaran,
Hierbij wil ik mezelf graag voorstellen. Mijn naam is Carmen Smit en ik kom op school logopedie geven. Ik
werk sinds ruim 26 jaar in mijn praktijk, Logopedisch Centrum Emmen. Dit doe ik met veel plezier. Ik geef
daar logopedie en behandel alle voorkomende problemen op logopedisch gebied zoals spraak en taal.
Het werken met kinderen vind ik vooral erg leuk. Kinderen hebben zo hun eigen manier van denken en
doen. Het is leuk om samen te kijken naar wat een kind kan en waar het moeite mee heeft. In
samenspraak met ouders en school kijk ik hoe ik een kind verder kan helpen om beter om te kunnen
gaan met de moeilijkheden op spraak en taalgebied.
Voor vragen kunt u bellen met 0591-642553 of mailen via carmen@logopedischcentrumemmen.nl.
Ik hoop dat ik met veel plezier op school met u kan samenwerken.
Groeten van Carmen Smit.

Vogelvoeractie - Ouderraad
Ook dit schooljaar heeft de ouderraad enkele acties gepland.
Dit najaar, rond de herfstvakantie houden we een
vogelvoeractie. Dit schooljaar doen alle leerlingen weer mee.
In het voorjaar, rond de Paasdagen, gaan we de
kledinginzamelingsactie Bag2school weer houden.
Nader bericht over deze acties komen nog.
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Schoolkamp schoolverlaters 2017
Even over tienen werd onze groep van 35 schoolverlaters uitgezwaaid door ouders en verzorgers en onze
collega's.
Goed weer en goede zin bracht ons zonder veel oponthoud bij het Ermerstrand waar we onze lunchstop
hielden. Het was niet warm maar er waren genoeg stoere zwemmers die het water in gingen en de
glijbaan afgleden. Anderen hebben heerlijk in de speeltuin gespeeld of een partij voetbal of volleybal
gespeeld. Hierna waren de kinderen natuurlijk super nieuwsgierig naar de accommodatie in Aalden, de
Mepperdennen. Dus op de fiets ernaartoe.
De slaapplaatsen werden verdeeld en er werd meteen gespeeld op het speelveld. Hierna hebben we het
bos verkend met het oog op de avondactiviteit: de lichtjesroute. Mede door de inzet van collega's die
speciaal hiervoor naar ons toe zijn komen rijden, hebben ze hier een mooie en spannende
avondactiviteit aan gehad. Na een gezellig nazitten gingen ze naar bed. Natuurlijk nog niet meteen
slapen......
De volgende morgen, na een ontbijt, werd er bij de plaatselijke houtzagerij een demonstraties gegeven,
waarna ze ook zelf een kaarsjeshouder mochten afmaken. Afgewisseld met slagbal en een
binnenactiviteit was de ochtend snel gevuld. Die middag hadden we drie activiteiten in Aelderholt:
bowlen, spelen en zwemmen. Ook dit is door alle leerlingen weer goed beleefd. Na een bezoekje aan
het plaatselijke winkeltje werden de rugtassen, weer goed gevuld, meegenomen naar de
kampeerboerderij. Hier stond heerlijk eten voor ons klaar. Macaroni, gemaakt door een aantal lln op
school onderleiding van Anke Kamman en Greetje Tappel. Alsnog hartelijk dank, het was heerlijk
aanschuiven zo.
We hebben een paar leuke avondspellen gedaan, gevolgd door een pyamamodeshow en een
pyamadisco als afsluiting van weer een mooie dag.
Na de nodige slaapuurtjes hebben we na het ontbijt alle tassen gepakt en de schoenen aangetrokken om
het levend strategospel te spelen in het bos. De vlaggenroof was een succes. Een lekker patatje op de
boerderij en daarna gingen we op de fiets weer terug naar school. Met een goede terugreis en een mooi
ontvangst door onze locatieleider Eddie Zinnemers hebben we afscheid genomen van onze
kampeeerders. Een weekend bij komen en tot maandag!
Namens alle collega's kijken we terug op een mooi kamp!

Bibliotheek Emmen
De herfsteditie 2017 van “Matilda” is verschenen, zie hiervoor de bijlage in deze nieuwsbrief.
“Mathilda” is een kant en klaar artikel met een beschrijving van geschikte boeken voor leerlingen van de
basisschool.
Vorige schoolkrantartikelen en andere informatie van De Bibliotheek Emmen voor het onderwijs vindt u
op: http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl
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Oktobermaand Kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool? Het kan weer tijdens
Oktobermaand Kindermaand! Oktobermaand Kindermaand betekent een maand
lang genieten van kunst en cultuur zonder kosten. Musea, theaters, muziek- en
dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen, kerken en molens openen in de
weekenden van oktober gratis hun deuren voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij
organiseren speciale activiteiten. Het programma staat ieder jaar bol van boeiende
workshops, spannende rondleidingen en mooie voorstellingen. Ook aan kinderen
met een beperking wordt gedacht.
Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de natuur.
In 2017 kun je bij een aantal activiteiten flink griezelen. Ben je niet bang aangelegd, doe dan mee met
Griezelige hotelgasten, ga naar het Dummy de Mummie festival, maak monsterlijke foto's of bezoek het
griezelboekenfeest.
Actiedagen -> Alle zaterdagen en zondagen in oktober.

Kids Connect ( onderdeel van de brede school Emmen )
Voor aanvang van de zomer bent u op de hoogte gebracht van de werkgroep brede school +, het streven
was een ontmoetingsplek/activiteitenmiddag te realiseren voor kinderen die het op sociaal gebied
moeilijk hebben. Dat kunnen kinderen zijn met een diagnose zoals pdd-nos/adhd maar ook kinderen
zonder diagnose of specifieke problematiek die om wat voor reden dan ook het sociaal moeilijk hebben
en moeilijk vrienden maken en daardoor veel alleen thuis zitten. Ook kinderen buiten deze groep die het
leuk vinden om met ons mee te doen zijn van harte welkom. Inmiddels zijn de scholen weer begonnen
en kunnen we u melden dat de eerste kids middagen reeds heeft plaatsgevonden.
Wij gaan verder als Kids Connect als onderdeel van de brede school en hebben onze locatie aan de looackers 29 te angelslo in Emmen. Zie de flyer behorende bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Scharrelkids
Scharrelkids, het jeugdteam van IVN Emmen en omstreken en organiseert maandelijks leuke buiten
activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in Emmen en omgeving.
Bij alle activiteiten staat de natuur centraal. Ze komen maandelijks (vaak op zaterdag) twee uur bij
elkaar om een thema te behandelen uit de natuur om ons heen. Vogels, waterdiertjes, bomen, spinnen,
diersporen, alles wat leeft in de natuur en noem maar op!
De combinatie van leuk en leerzaam is bij Scharrelkids heel belangrijk, dus zetten ze elke maand weer
een afwisselend programma in elkaar.
IVN (Instituut Voor Natuureducatie) ziet de natuur als het beste leslokaal voor kinderen. Een plek waar ze
onbevangen en vrij van geest op spelenderwijs kunnen ontdekken, leren en groeien. Een plek waar de
fantasie op hol slaat, want in het bos is een tak geen tak, maar een pen om je naam mee in het zand te
schrijven, een zwaard als je riddertje speelt of een drumstok om muziek te maken.
Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft
op de totale ontwikkeling van kinderen. IVN werkt dan ook aan een (be)leefwereld waar contact tussen
kind en natuur vanzelfsprekend is. Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en
goed voor de natuur. Met Scharrelkids laat IVN ouders en kinderen ontdekken hoe leuk buitenspelen is.
Zie de flyer behorende bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.
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bijlagen:

- flyer Kids Connect
- flyer Scharrlekids
- flyer Mathilda, bibliotheek Emmen
- informatie brief Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

