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Schoolfruit en gezonde school 
 
Onlangs zijn we op school gestart met Schoolfruit. Een project gesubsidi-
eerd door de EU. De kinderen krijgen 3x per week één stuk fruit. Gratis! 
Op vrijdag 20 april stopt de actie weer. 
 
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen nu fruit op school. Op 
die dagen hoeven ze dus zelf geen (of iets minder) fruit mee te nemen. 
Wij willen graag gezonde voeding promoten. Mogen we u vragen daar ook op te 
letten? Dus geen ongezonde chocolade koekjes of snoepjes meegeven. Liever een 
gewone boterham, rijstwafel of plak ontbijtkoek met weinig of geen suiker. Er zijn 
alternatieven genoeg! 
 
Team obs Angelslo. 
 

Verkeersveiligheid 
 
Onlangs is er via MijnSchool.nl aandacht gevraagd voor de verkeers-
veiligheid. Wilt u, als u in de buurt van de school woont, zoveel mogelijk 
lopend of met de fiets komen? 
 

Er komen nu teveel ouders met de auto terwijl dat niet nodig is. Het is erg druk 
rondom de school aan het begin en het einde van de dag. Dit levert soms gevaar-
lijke situaties op. Wij vragen u met klem rekening te houden met ons verzoek en 
rekenen op uw medewerking! 
 
Namens de kinderen alvast bedankt! 
 

Buurtsportcoaches   

 
In de gemeente Emmen zijn 12 buurtsportcoaches werkzaam. Vanaf 
2017 werken de buurtsportcoaches in duo’s per gebied. Hugo Luikens en 
Alet Lingenaar zullen werkzaam zijn in Emmen Oost, waarbij ze de wijken 
Angelslo, Emmerhout  en Barger-Oosterveld bedienen. 
 
De buurtsportcoaches houden zich voornamelijk bezig met het organiseren van 
onderschoolse/naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigin-
gen en in het kader van de Brede School, het aanbieden van groeps-MRT, het 
stimuleren van een gezonde- en actieve leefstijl en het stimuleren van sportdeel-
name door het project “sport jij ook?”. Ook zijn de buurtsportcoaches zich mo-
menteel aan het specialiseren. Zo hebben zij o.a. werkgroepen bewegingsonder-
wijs, voeding en gezondheid, sportstimulering, wijkoverstijgende activiteiten, 
kwetsbare doelgroepen en verenigingsadviseurs. Elke werkgroep bestaat uit 4 
buurtsportcoaches die zich vooral bezig houden omtrent deze thema’s. Voor vra-
gen aan de buurtsportcoaches omtrent éen van deze onderwerpen kunt u een 
mail sturen naar het gezamenlijke mailadres: bscemmenoost@emmen.nl of 
bellen naar Alet (06-15589028) of Hugo (06-29278628). 
 

Groeps MRT   
 
De buurtsportcoaches bieden groepslessen Motorisch Remedial Teaching aan. Het 
doel van deze lessen is dat kinderen op een laagdrempelige manier samen met 
andere kinderen werken aan het bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en 
leren samenwerken op hun eigen niveau. Er wordt gewerkt in een klein groepje 
waar plezier voorop staat. Tijdens de lessen komen verschillende sport- en spel-
onderdelen aan bod. Uiteraard zijn de lessen afgestemd op de behoefte van uw 
zoon/dochter. Deze lessen vinden na schooltijd plaats. In het begin van het 
schooljaar komen de buurtsportcoaches alle kinderen uit groep 4 screenen. Dit 
doen zij in samenwerking met de groepsleerkrachten en IB`ers. Mocht u denken 
dat uw kind in aanmerking komt voor deze lessen, dan kunt u een mail sturen 
naar het gezamenlijke mailadres: bscemmenoost@emmen.nl of bellen naar Alet 
(06-15589028) of Hugo (06-29278628). 

 
Maandag 4 december: 
3e Geldzakje ouderbijdrage 
 
Dinsdag 5 december: 
Sinterklaasfeest 
 
Dinsdag 12 december: 
Optredens schoolkoor o.l.v. H. Dijkstra 
(Zuidermarke en De Holdert) 
 
Vrijdag 15 december: 
Kerstbingo; alleen voor ouders en buurt-
bewoners. Start: 19.00 uur 
   

Sport jij ook?”  
Het project “Sport jij ook?” is erop ge-
richt om de sportdeelname van basis-
schoolkinderen te vergroten. Het project 
richt zich op het wegnemen van drempels 
voor kinderen en hun ouders om lid te 
worden van een sportvereniging en/of 
het volgen van zwemles. 
 
Wilt u graag hulp bij het uitzoeken welke 
sport goed bij uw kind past of bij een 
lidmaatschap van een sport of bent u op 
zoek naar zwemlesmogelijkheden voor 
uw kind, dan kunt u een mail sturen naar 
het gezamenlijke mailadres: 
bscemmenoost@emmen.nl of bellen naar 
Alet (06-15589028) of Hugo (06-
29278628). 
 

Jeugdsportfonds 

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan 
kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in 
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig 
is om zwemles te betalen of om lid te 
worden van een sportvereniging. Het 
jeugdsportfonds betaalt de contributie 
voor deze kinderen en in bepaalde geval-
len ook sportkleding. Het gaat om kin-
deren uit gezinnen die leven van een 

uitkering, in de schuldsanering zitten of 
leven onder het sociaal minimum. Alleen 
contributie van sportverenigingen die 
aangesloten zijn bij de landelijke sport-
bonden van de organisatie NOS*NSF 
worden vergoed. Van ouders wordt ver-
wacht dat zij hun kind(eren) stimuleren 
om te sporten en naar trainingen/lessen/
wedstrijden te gaan. 
Wilt u meer info? 
U kunt met ons contact opnemen via het 
al eerder genoemde emailadres:  
bscemmenoost@emmen.nl of : 
Alet 06-15589028 en Hugo 06-29278628 


