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Nieuwe adjunct-directeur 
De procedure naar een nieuwe adjunct- 
directeur voor ons Kindcentrum is inmiddels 
afgerond. Per 1 juni start Alys Scholing bij 
ons als adjunct directeur. Middels bericht 
hiernaast stelt zij zichzelf aan u voor.  
 
Afscheid intern begeleider 

Onze intern begeleider, Carola van Iterson, 
heeft een nieuwe baan gevonden en gaat ons 
Kindcentrum helaas verlaten. Zij zal nog tot 1 
juni werkzaam zijn op ons Kindcentrum. 
Zodra bekend is wie haar taken zal 
overnemen stellen wij u daarvan op de 
hoogte. Middels onderstaand bericht neemt 
zij afscheid.  
Beste ouders/verzorgers, 
De afgelopen 13 jaar heb ik met veel plezier 
op de Emmaschool gewerkt. Eerst als 
leerkracht en later als bouwcoördinator en 
intern begeleider.  
Enkele weken geleden heb ik een andere 
baan aangeboden gekregen in Meppel. Een 
hele leuke baan waar ik uiteindelijk ja op heb 
gezegd. Vanaf 1 juni zal ik niet meer op de 
Emmaschool werken.  
Ik kijk met veel plezier terug op 13 hele fijne, 
leuke en gezellige jaren!  
Carola van Iterson 
 
Koningsspelen/sportdag 
De jaarlijkse sportdag staat gepland voor 
woensdag 12 mei. In deze bijzondere tijd is 
het niet waarschijnlijk dat dit door kan gaan. 
Om toch iets sportiefs met elkaar te kunnen 
doen, gaan we op vrijdag 23 april meedoen 
aan de Koningsspelen. Nadere informatie 
over deze dag volgt later. 

                    
Hallo  
allemaal, 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is 
Alys Scholing, 35 jaar en vanaf 1 juni mag ik 
onderdeel zijn van het IKC Emmaschool-
team! Ik woon in Hoogeveen samen met mijn 
man en drie dochters in de basisschoolleeftijd. 
Als adjunct-directeur wil ik graag samen met 
het team, ouders en kinderen bijdragen aan 
de ontwikkeling van dit prachtige 
Kindcentrum. Mijn expertise ligt bij het jonge 
kind. De afgelopen jaren ben ik werkzaam 
geweest als kleuterleerkracht en was ik actief 
in verschillende projecten gericht op de 
doorgaande lijn van het jonge kind. Ook heb 
ik gewerkt als manager bij een 
kinderopvangorganisatie. Op dit moment rond 
ik mijn opleiding tot schoolleider af.  
Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en hoop u binnenkort te mogen 
ontmoeten. 



 
     

 

  

  

 

Schoolfotograaf  
Helaas was het mooie weer van 
afgelopen week maar van korte duur en 
is de weersvoorspelling voor volgende 
week niet zo goed. De schoolfotograaf 
komt om deze reden een week later, op 
15 en 16 april. Mocht de 
weersvoorspelling tegen die tijd ook weer 
slecht zijn, zoeken we opnieuw naar een 
geschikte datum. 

Bijentelling 
Bijen zijn erg belangrijk voor ons en voor 
de natuur. Samen met andere insecten, 
zorgen de bijen voor de bestuiving van 
bloemen. En deze bestuiving is belangrijk 
voor een groot deel van onze 
voedselproductie.  
Tijdens de landelijke bijentelling op 
zaterdag 16 en zondag 17 april wordt 
landelijk in kaart gebracht hoe het gaat 
met de (wilde) bijen in ons land.  
Vanuit het duurzaamheidscentrum 
hebben alle scholen een 
vergroeningspakket ontvangen met  
bijvriendelijke struikjes en bloemenzaad. 
De struikjes zijn inmiddels geplant. Zo 
helpen we de natuur een handje. 
 
Oudergesprekken en rapport 
Het geplande jaarrooster is anders 
ingevuld door de lockdownperiode na de 
kerst. De planning voor de rest van het 
schooljaar is daarom op sommige punten 
aangepast, zo ook de laatste ronde van 
de oudergesprekken en het  
rapport.  
Er is een oudergespreksronde in week 25 
en 26 (voor de groepen 1 t/m 6 is deze 
ronde facultatief).  
Het pré-advies voor groep 7 wordt 
gegeven in week 25 en 26. 
Het rapport gaat mee in week 26 op 
vrijdag 1 juli.  
 

Pasen 
Afgelopen woensdag is er in alle klassen 
geknutseld in het thema voorjaar/Pasen. Dit 
in plaats van de Paasateliers zoals deze 
normaal gesproken georganiseerd worden in 
de week voor Pasen. Ook kwam de Paashaas 
namens de OR een chocoladeverrassing 
brengen.  
‘Binnenstadsorganisatie Vaart’ in Assen 
organiseert tot en met maandag 5 april een 
paasspeurtocht voor gezinnen, door de 
binnenstad van Assen. Aanvullende informatie 
is te vinden via onderstaande link. 
https://assercourant.nl/artikel/1157212/paas
speurtocht-door-de-binnenstad-van-
assen.html 

Wij wensen alle ouders en kinderen hele 
fijne Paasdagen! 
                     

 
 
 
 
Agenda 
April  
2    Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
5          Tweede Paasdag, alle kinderen vrij  
15+16   Schoolfotograaf 
23     Koningsspelen 
26 april t/m 9 mei  
     Meivakantie 

 


