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ANWB Streetwise  
 
ANWB Streetwise stond gepland op 26 en 27 

maart. We hebben besloten dit te verplaatsen 

naar een datum later in het kalenderjaar. Dit 

omdat we momenteel kampen met veel ziekte 

onder de leerkrachten.             

 

Aanwezigheid directeur  
 
Meintho Krol is er de komende twee weken de 

hele week, behalve op vrijdag 20 maart en 

maandag 23 maart. 
 

Inval voor juf Marriet 
 

Juf Marriet gaat op donderdag 26 maart met 

zwangerschapsverlof. Anneloes Koebrugge gaat 

haar vervangen. Wij wensen Anneloes een fijne 

tijd op de Emmaschool. Anneloes zal zich op een 

later tijdstip in het Geepeetje persoonlijk aan u 

voorstellen. 

 

Studiedag team 
 
Maandag 16 maart is er een studiedag voor het 

team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Open dag Plateau 
 
Op woensdag 18 maart is er een open dag voor 
alle Plateauscholen en dus ook voor de 
Emmaschool. Alle nieuwe ouders kunnen de 
school bezoeken van 9 uur tot 12 uur. 
 

 

 
 
Zitzakken 
 
Er zijn nog 5 zitzakken te koop.  
De kinderen kunnen hierin heerlijk wegdromen 
als ze aan het lezen zijn. Het gaat om de Fatboy 
Original. De winkelwaarde van de zitzakken is 
190 euro. We verkopen ze voor € 95,-  
Van de opbrengst kopen we informatieve 
leesboeken en andere onderwijsmaterialen. Zo 
komt het geld direct ten goede aan de leerlingen 
en de lessen die gegeven worden. 
Zou u een zitzak over willen kopen van school, 
neem dan contact op met de administratie. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt.   

 
 
 



 

     

 

  

  

 

Water in scholen Plateau loodvrij 
 
Lood in drinkwater is schadelijk voor de 
gezondheid, met name van jonge kinderen. 

Sinds 1960 is het verboden om lood te 
gebruiken in toe- en afvoer van drinkwater. 
Langdurige loodinname heeft namelijk effect 
op de hersenontwikkeling, met name bij 
kinderen. Bij Kindcentra van vóór 1960 
bestaat de kans dat zij nog loden leidingen 
hebben. 

Om deze redenen heeft de afdeling 
huisvesting, voor de in aanmerking komende 
locatie van Plateau (Kindcentrum Theo 
Thijssen en  Kindcentrum Emmaschool), het 
leidingwater laten testen op het loodgehalte. 

Voor de gemeten parameters voldoen alle 
testresultaten aan de normen/grenswaarden 
zoals vastgelegd in het Drinkwater besluit 
voor 'Drinkwater'. 

   

 

  


