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Allereerst nog de beste wensen voor 2022.
We zijn erg blij dat we afgelopen maandag de deuren van onze school weer mochten openen en bijna
alle leerlingen weer hebben mogen ontvangen.
We hebben er een fijne eerste schoolweek in 2022 opzitten met elkaar.

De leerlingen en ouders die op dit moment ziek zijn, wensen we van harte beterschap toe.

Groep 1/2
Vanaf deze week geeft Wendy van Waes op donderdag en vrijdag les in groep 1/2. Het voorstelstukje is
afgelopen woensdag al naar de ouders van groep 1/2 gemaild.
Beste ouders,
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen aan jullie. Ik ben Wendy van Waes en ik woon samen met
mijn man en onze vier kinderen in Oosterhesselen.
Vier jaar geleden zijn we vanuit Zeeland, waar ik ook in het onderwijs werkzaam was, naar Drenthe
verhuisd. In Oosterhesselen heb ik een gezellige B&B en we hebben een aantal pony’s, twee honden en
een kat.
Nu onze kinderen allemaal naar school gaan, vind ik het heel leuk om zelf weer voor de klas te staan.
Voor de kerstvakantie mocht ik een aantal weken invallen in groep 3 en vanaf deze week ga ik aan de
slag ik in groep 1/2.
Ik heb er veel zin in!
Hartelijke groeten,
Wendy van Waes

Open huis Carmelcollege Emmen
De rectoren van alle VO scholen in Emmen en omgeving hebben gezamenlijk besloten het Open Huis
voor de leerlingen van groep 8 uit te stellen. De nieuwe data voor het open huis van het Carmelcollege
in Emmen zijn vrijdag 4 maart en zaterdag 5 maart 2022.

Directie/locatiecoördinator aanwezig

Maandag 17 januari: Petra van de Pauvort en Corianne de Jonge
Woensdag 19 januari: Corianne de Jonge
Maandag 24 januari: Corianne de Jonge
Woensdag 26 januari: Corianne de Jonge
Donderdag 27 januari: Petra van de Pauvort

Directie is bereikbaar op: 06-38998893

Toetsen

In januari zullen de Cito-toetsen worden afgenomen in groep 3 t/m 8. In groep 1/2 worden geen Citotoetsen meer afgenomen, maar worden de leerlingen gevolgd middels Kleuterplein

