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Versoepelingen 

Deze week heeft u een brief ontvangen namens de 
bestuurder van Plateau over de versoepelingen.  
Voor ons Kindcentrum betekent dit het volgende: 
*Vanaf volgende week hoeven de kinderen van de groep 
7 en 8 geen mondkapjes meer te dragen in school. 
*Eigen gemaakte traktaties zijn weer toegestaan.  
*Ouders zijn weer welkom op ons plein. We vragen hierbij 
om de anderhalve meter te waarborgen. Het is helaas nog 
niet mogelijk om als ouder mee naar binnen te gaan.  
 
Afsluitende activiteiten 
Aangezien de gebruikelijke schoolreizen al tijden geleden 
geannuleerd zijn, gaan de schoolreizen zoals we normaal 
gesproken gewend zijn niet door. Om dit bijzondere 
schooljaar toch op een gezellige manier met elkaar af te 
sluiten wordt er in iedere groep een alternatieve activiteit 
georganiseerd. Ook is er door de Cumucie een leuke 
activiteit georganiseerd in de laatste schoolweek. 
Hierover krijgt u via de leerkracht van uw kind(eren) meer 
informatie. 
Voor de kinderen van groep 8 is het einde van de 
basisschoolperiode in zicht. Een bijzonder moment, wat 
we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. 
De laatste weken staan dan ook volop in het teken van 
allerlei leuke afscheidsactiviteiten, zoals een 
graffitiworkshop, lasergamen en pizza eten. Na de 
eindfilm is er een afscheid met ouders.  
Op woensdag 7 juli is het dan toch echt de laatste dag 
voor de kinderen van groep 8. We zwaaien ze op deze dag 
feestelijk uit!  
 
Zomerlezen 
Lekker lezen deze zomer is hartstikke leuk en vooral 
belangrijk om het leesniveau op peil te houden. Lezen op 
het strand, in je hangmat of in het hoge gras. Dit kan met 
Zomerlezen! In de bijlage vindt u hierover alle informatie. 

Schoolorganisatie 2021-2022 
De afgelopen weken is er druk gepuzzeld om de 
leerkrachten te verdelen over de groepen. Voor groep 5 
worden op dit moment sollicitatiegesprekken gevoerd. 
Wanneer de laatste details bekend zijn, stellen wij u 
hiervan op de hoogte.  

Groep 1/2A  Agnes Waldus & Helen Maas 
Groep 1/2B  Vera de Gries & Anja Joling 
Groep 1/2C  Monique Nomden & Anja Joling 
Groep 1/2D  Yvonne van de Leur & Rianne Deuring 
Groep 3A  Janette Woering & Soesja Bandell 
Groep 3B  Astrid Assink & Janine de Boer 
Groep 4  Natasja Rumph & Marriët Bruins 
Groep 4/5  Annemarie Kraft van Ermel & Margreet  
                             van der Eerden 
Groep 5  Vacature 
Groep 6A  Tally Dekker & Lisa van der Graaf 
Groep 6B  Gitte Liebe & Lianne de Vries 
Groep 7A  Bart Crom & Mia Jansen 
Groep 7B  Miranda Hoeks & Helen Maas 
Groep 8A  Marijke Slot 
Groep 8B  Diana Laferte & Hilda van der Sluis 
 
Gitte, onze vakleerkracht Engels, komt extra bij ons 
werken. Dit betekent dat ze naast het geven van de 
Engelse lessen ook is ingedeeld voor een groep. 
Voor groep 5 worden momenteel sollicitatiegesprekken 
gevoerd.  
Juf Rianne en juf Annemarie gaan over een paar weken 
met zwangerschapsverlof. Zodra bekend is hoe deze 
verloven worden ingevuld, laten we dit aan de 
betreffende ouders van deze groep weten.  

Verdeling kinderen groepen 3, 4, 4/5 en 5 
Aanstaande maandag ontvangen de ouders van deze 
kinderen de verdeling over de middenbouwgroepen.  
 



 
     

 

  

  

 

Annemiek en Roelina gaan ons helaas verlaten. 
Annemiek gaat bij KC de Heksenketel werken en 
Roelina heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij 
een school in Groningen. Uiteraard vinden we het 
erg jammer, maar zijn we ook blij dat beide een 
mooie uitdaging elders hebben gevonden. We 
wensen Annemiek en Roelina alvast veel plezier bij 
deze nieuwe uitdaging.  
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Volgend jaar ga ik een nieuwe uitdaging aan op een 
school in Groningen. Ik ga hier samen met een  duo-
collega een groep opstarten waarin fulltime wordt 
lesgegeven aan gediagnosticeerde hoogbegaafde 
leerlingen. Zij zullen naast het dagelijkse 
basisaanbod verrijkende en verdiepende 
opdrachten krijgen om aan te werken. Daarnaast 
ga ik samen met een duo-collega lesgeven aan een 
combinatiegroep 5/6. 
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op de 
Emmaschool gewerkt! Langs deze weg wil ik 
iedereen bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen als leerkracht, eventmanager en 
rekencoördinator. Ik wens jullie allemaal nog een 
fijne, leerzame tijd op de Emmaschool, waarin het 
onderwijs weer vorm kan krijgen zonder alle 
Coronamaatregelen. Maar eerst hoop ik dat 
iedereen gaat genieten van een zonnige vakantie 
waarin we weer van alles kunnen ondernemen.        
Groeten van Roelina 
 
Hallo ouders/verzorgers, 
Na vier jaar met plezier te hebben gewerkt op de 
Emmaschool, ga ik een nieuwe uitdaging aan op de 
Heksenketel. Een heel andere type onderwijs dat 
mij erg aanspreekt. De afgelopen jaren heb ik veel 
geleerd van en met de kinderen, ouders en 
collega's.  
Ik wens bij deze iedereen nog een fijne tijd op de 
Emmaschool. Maar eerst genieten van een 
welverdiende vakantie.  
Groeten Annemiek 

Buitenschoolse opvang 
De kinderen uit groep 4 t/m 8 van BSO 
Emmaschool spelen heel graag op het grote plein. 
Dit is begrijpelijk en dit brengt ook risico's met 
zich mee.  
Om goed overzicht te houden, krijgen deze 
kinderen een toestemmingsformulier mee naar 
huis waarmee u kunt aangeven of uw kind(eren)  
zonder (of met beperkt) toezicht daar mogen 
spelen. Ook deze laatste twee weken is het voor 
ons van groot belang dat dit met schriftelijke 
toestemming van ouders gaat.  
De kinderen van groep 1 t/m 3 spelen altijd onder 
toezicht.   
 
Verkeersbrigadiers 
Aan de Nassaulaan is een zebrapad waar veel 
ouders en kinderen (met de fiets) oversteken om 
naar school te gaan. Om de verkeersveiligheid 
rond onze school te waarborgen zijn wij op zoek 
naar twee nieuwe verkeersbrigadiers voor het 
komende schooljaar.  
Het gaat om de maandag- en vrijdagmiddag vanaf 
14.00 uur. Helpt u mee om onze kinderen veilig te 
laten oversteken? Kent u misschien een 
buurtgenoot of grootouder die zich verbonden 
voelt met de school?  
U kunt contact opnemen met Tineke van Driel, 
onze Verkeersbrigadier coördinator. U kunt 
contact met haar opnemen 06-552 62 886  
of via de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Agenda  
Juli 
  6   Afsluiting groepen 8 
  7   Uitzwaaien groepen 8   
  8   Wisselmorgen 
  9   Laatste schooldag, alle kinderen 12.00 vrij 
 


