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Rapportmappen 
De komende tijd gaan de leerkrachten weer bezig 
met het maken van de rapporten. Wij willen u 
vragen de rapportmappen mee te geven naar 
school. Alvast bedankt! 

Facultatieve oudergesprekken 
In week 25 en 26 staan de facultatieve 
oudergesprekken gepland. Wanneer u zich heeft 
aangemeld bij de leerkracht, krijgt u hiervoor 
uiterlijk 15 juni een uitnodiging. 

Schoolorganisatie 2021-2022 
Nog een aantal weken en dan is het 
zomervakantie. Wij zijn druk bezig met de 
organisatie van het nieuwe schooljaar 2021-
2022.  
De groepsverdeling ziet er voor volgend 
schooljaar als volgt uit:  
Groep 1/2A, Groep 1/2B, Groep 1/2C, Groep 
1/2D, Groep 3A, Groep 3B, Groep 4, Groep 4/5, 
Groep 5, Groep 6A, Groep 6B, Groep 7A, Groep 
7B, Groep 8A, Groep 8B. 

Welke leerkracht voor welke groep  
Op dit moment zijn we bezig om de personele 
puzzel rond te maken. Wij streven ernaar om de 
schoolorganisatie en de daarbij behorende 
groepsindeling eind juni rond te hebben en naar u 
te kunnen versturen.  

Wisselmoment 
Elk jaar is het voor de kinderen weer spannend 
om te zien welke leerkracht ze krijgen.  
In de laatste schoolweek komt de nieuwe 
leerkracht kennismaken met de groep. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld 

voor het inhalen van vertragingen en het 

ondersteunen van leerlingen, die het moeilijk 

hebben als gevolg van schoolsluitingen door 

COVID-19. Voorafgaand aan de budgettering naar 

de scholen, moeten wij een schoolscan uitvoeren 

en worden de behoeften van de kinderen in beeld 

gebracht en bepaald wat er nodig is om zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij wat onze kinderen 

nodig hebben. Op basis van deze scan kiezen we 

bewezen effectieve interventies, welke worden 

opgenomen in het schoolprogramma, dat een 

onderdeel is van het schooljaarplan. 

 

Brainstorm ouders 

Naast het beeld dat school heeft van de kinderen, 

vinden wij het ook belangrijk om van u als ouders 

te horen hoe u de periode van de schoolsluiting 

heeft ervaren. 

Wij willen u van harte uitnodigen op dinsdag 22 

juni om 16.00 uur om via een online 

brainstormsessie mee te denken over het NPO. U 

kunt zich aanmelden via directie@kindcentrum-

emmaschool.nl. U krijgt vervolgens een link om 

online te kunnen deelnemen. 

 
Schoolreizen/afsluiting schooljaar 
Het einde van het schooljaar nadert! Dat is 
natuurlijk een feest waard, want iedereen heeft 
erg hard gewerkt. Dit zal in aangepaste vorm 
plaatsvinden, maar zeker net zo leuk. Voor alle 
groepen staan er leuke activiteiten op de 
planning. De leerkrachten zullen u hier te zijner 
tijd over informeren. 



 
     

 

  

  

 

CUMUCIE 
Hallo allemaal! 
Het einde van het schooljaar nadert en er 
kon helaas niet veel doorgaan dit schooljaar. 
Zo ook de Oudermusical “Een ridder ben je 
van binnen". En hoewel we nog steeds te 
maken hebben met de regels rond Corona 
heeft de CUMUCIE toch een mogelijkheid 
gevonden om een leuke culturele activiteit te 
vinden voor alle kinderen. Wat dat precies is 
houden we nog even geheim, maar dat het 
denderend wordt, weten wij al wel en ook 
heel kleurrijk! Zoals het nu lijkt gaat het 
gebeuren in de week van 28 juni-2 juli. 
Zodra we het definitief rond hebben laten we 
dit via MijnSchool weten. 

Met vriendelijke groeten, Maria, Wiesje, 
Leonoor, Evelien, Anita, Yvonne en Monique 

OR 
De OR van Kindcentrum Emmaschool is op 
zoek naar enthousiaste ouders die het leuk 
vinden om mee te denken en een bijdrage te 
leveren aan verschillende activiteiten binnen 
de school. 

 De OR is o.a. betrokken bij de 
Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, 
avondvierdaagse, culturele 
activiteiten en de jaarlijkse goede 
doelen actie. 

 De OR richt zich op het mogelijk 
maken en organiseren van allerlei 
activiteiten voor de leerlingen, in 
samenspraak met de leerlingenraad 
en leerkrachten. 

 De OR vergadert eens per 6 weken. 
Dus lijkt het je leuk om hier een bijdrage 
aan te leveren? Meld je dan aan via 
onderstaand mailadres!  
 
Namens de OR, 
 
(Jorinde Hofstra, Wietze Bosma, Miranda 
Bloem en Roelina Fluks) 
Mail  or-emmaschoolassen@hotmail.com 

Aan- en afmelden BSO in vakantie 
Mocht u in de zomervakantie opvang op de 
BSO nodig hebben, willen we u vragen om 
dit zo snel mogelijk aan te vragen. Ook 
wanneer u geen vakantieopvang nodig 
heeft, vragen we u om uw kind(eren) 
hiervoor af te melden. Zo kunnen we 
precies rekening houden met het aantal 
kinderen in de planning van personeel, 
vervoer en de locatie.  

Buiten spelen, bewegen en 
ontmoeten 
Buiten zijn, bewegen en elkaar ontmoeten 
is goed voor je. De Gemeente Assen wil 
graag weten wat jullie vinden van de 
plekken voor bewegen, ontmoeten en 
spelen in de buitenlucht. Vul hiervoor deze 
enquête in: 
https://new.maptionnaire.com/q/8238drt98
ysk 
 

 

 
Agenda  
Juni  
  22  GMR 

Juli  
   9   Start Zomervakantie, alle leerlingen 
        om 12.00 uur vrij 
         
 


