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Weer naar school 
De afgelopen week zijn we weer goed gestart 
met alle kinderen op school. Voor veel 
kinderen, maar ook voor de leerkrachten, 
was het deze week best weer even wennen. 
Maar wat was het fijn om de school weer vol 
met kinderen te kunnen hebben.  

De afgelopen week stond vooral in het teken 
van groepsvorming. In alle groepen is 
teruggeblikt op de afgelopen periode en 
hebben de kinderen weer aan elkaar en de 
leerkracht kunnen wennen.  
Er was ruimte voor de verschillende verhalen, 
ervaringen en emoties van de kinderen.  
In verschillende groepen zijn 
samenwerkingsopdrachten en 
groepsvormende activiteiten gedaan om weer 
te werken aan het groepsgevoel. En wat een 
geluk hadden we daarbij met het mooie 
winterse weer. 
Ondanks de nieuwe maatregelen die gelden, 
merken we dat de kinderen hier ontzettend 
goed mee om gaan. We vinden het knap om 
te zien hoe serieus de kinderen zich aan 
bepaalde afspraken houden.  
 
Ook bij ouders merken we dat iedereen 
enorm zijn best doet om zich zo goed 
mogelijk aan de maatregelen te houden. We 
willen iedereen vragen om dit ook de 
komende periode zo goed mogelijk vol te 
houden. Alleen samen krijgen we dit voor 
elkaar. 
 
Nieuwe boeken voor de schoolbieb 
Voor de kerstvakantie zijn er bij de thema's van 
kleuterplein en DaVinci allerlei nieuwe boeken 
aangeschaft. Zowel informatieve 

boeken als leesboeken, zodat kinderen zich op 
verschillende manieren kunnen verdiepen in 
de thema's, die worden aangeboden. De 
komende periode gaan we het informatieve 
gedeelte van de schoolbibliotheek kritisch 
bekijken en opnieuw indelen aan de hand van 
de thema's uit onze methoden. De nieuwe 
boeken krijgen hier ook een plekje in. 
 

 
 
Veurlezen in het Drents 
Ieder jaar organiseert het Huus van de Taol 
voorleesmomenten op verschillende scholen 
door heel Drenthe. Helaas is het dit jaar niet 
mogelijk om op school te komen voorlezen.  
Als alternatief voor het voorlezen in de klas 
biedt het Huus van de Taol voorleesfilmpjes 
aan. Op de website van Wiesneus zijn 
verschillende verhalen, gedichten, liedjes en 
spelletjes voor kinderen te vinden om 
spelenderwijs Drents te leren.  
 



 
     

 

  

  

 

 
Adjunct-directeur 
Binnenkort wordt de wervingsprocedure 
voor een adjunct-directeur opgestart 
voor Kindcentrum Emmaschool en de 
kinderopvang locatie De Roos. Zodra er 
een geschikte kandidaat gevonden is, 
zullen wij u hiervan op de hoogte 
stellen. 
 
Noodopvang BSO 
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt 
en opvang nodig heeft buiten 
schooluren, dan kunt u een aanvraag 
voor noodopvang doen bij de directeur 
van het kindcentrum via de mail 
directie@kindcentrum-emmaschool.nl .  
Noodopvang-aanvragen voor de 
volgende dag moeten de werkdag 
ervoor vóór 12.00 uur aangevraagd 
zijn.  
 
Voor de veiligheid van uw eigen 
kind/kinderen en onze medewerkers 
verzoeken we u om zo weinig mogelijk 
gebruik te maken van de noodopvang.  
Noodopvang die door onze 
kinderopvang wordt geboden is alleen 
beschikbaar voor kinderen van ouders, 
die een contract hebben met de 
kinderopvang en voor het aantal uren 
dat in het contract is afgesproken.  
 
Voorjaarsvakantie 
Heeft u noodopvang (BSO) in de 
voorjaarsvakantie nodig, dan kan dit 
aangevraagd worden tot vrijdag 19 
februari 12.00 uur. Aanvragen na deze 
datum/tijd worden niet meer in 
behandeling genomen.  
 

 
Sneeuwpret 
Wat een sneeuwpret!  
Voor alle foto-inzendingen een ereplaats in dit 
Geepeetje. 
Een heerlijke frisse duik in de sneeuw van 
Jens (5B) en Evi (7A) Reichwein. Brrrrr... 
stoer hoor!!  
Met z'n allen of alleen met de slee van de 
berg af: Emiel Wagner (1/2B), Mika Wagner 
(3A), Philou Braker (4B), Kai Wagner (5B), 
Sepp Braker (5B), Tim Dorenbos (7A) en 
Jasmijn de Jong (6B). 
Een sneeuwgevecht in het bos tussen de 
zusjes Loïs (8B) en Viënn Sterken (4B) en 
heerlijk uitrusten in de sneeuw van Fenne 
Verwaaijen (1/2C).  
De kids van groep 1/2A hebben ook heerlijk 
samengespeeld in de sneeuw.  
Bedankt voor het opsturen van deze prachtige 
foto's, te zien op de bijlage van dit GeePeetje. 
 

                             
Agenda 

Februari   
22 t/m 28  Voorjaarsvakantie 

Maart 
2 Studiedag - alle kinderen vrij 

 


