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Geboorte
Juf Rianne en haar gezin hebben op 13
september een zoon gekregen en alles gaat
goed. Hij heet Stijn. We wensen ze veel geluk
samen !
Informatieavonden onderwijs
De informatieavonden zijn vorige week redelijk
bezocht. Ouders zijn geïnformeerd over de
organisatie van het schooljaar en het lesaanbod
in de klas. Ook zijn er, bij wijze van
experiment, in verschillende groepen
kennismakingsgesprekken gevoerd. We zullen
met het team evalueren of dit laatste een
vervolg krijgt.
Jantje Beton-loterij
Heeft u al een lot gekocht van Jantje Beton? In
de komende dagen zullen kinderen van groep 8
deze op het schoolplein gaan verkopen. Een
bankrekeningnummer en handtekening is
voldoende om een lot te kopen van 3 euro.
Verlengde Peuteropvang
Eén van de ouders heeft belangstelling voor
verlengde Peuteropvang vanaf 8.15/8.30, maar
we kunnen dit niet voor 1 peuter organiseren.
De vraag is of nog meer ouders van dit aanbod
gebruik willen maken. U kunt zich dan melden
bij Han Sijbring of de pedagogisch
medewerkers van de Peuteropvang.

Nieuwe website Emmaschool
Kindcentrum Emmaschool heeft een
nieuwe website. Hier vinden jullie naast
onze nieuwe huisstijl, ook alle informatie
over ons kindcentrum, het onderwijs en
de opvang.
Ook plaatsen we hier het laatste nieuws
rondom de Emmaschool. We hopen dat
jullie er net zo blij mee zijn als wij.
Vanaf 1 januari kunnen ouders ook
gebruik maken van ons nieuwe
ouderportaal: Mijn School. Binnen dit
portaal komen groepspagina's,
fotoalbums, berichtenbox, intekenen voor
oudergesprekken etc. Mijnschoolinfo blijft
tot die tijd in de lucht.
We houden jullie op de hoogte!
TELL onderzoek
De Emmaschool gaat dit jaar meedoen
aan een landelijk onderzoek om de
Engelse taalontwikkeling van kinderen
van groep 5 t/m 8 te monitoren. We doen
dit met TELL (Test of English Language
Learning), die via een iPad wordt
afgenomen. Deze week starten we met
de individuele afname in groepjes
kinderen, onder begeleiding van
onderwijsassistenten. In het april/mei is
er een tweede afnamemoment.
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Studiedag Openbaar Onderwijs Assen
Op donderdag 4 oktober a.s. vindt een
gezamenlijke personeelsconferentie plaats voor
alle medewerkers van het openbaar onderwijs
(zowel primair als voortgezet) in Assen. Deze
grote groep medewerkers draagt gezamenlijk
bij aan de vorming van een enorme groep
kinderen, jongeren en jong-volwassenen.
Ouder(s)/verzorger(s) vertrouwen de dagelijkse
zorg van deze groep aan onze
medewerkers toe. Deze verantwoordelijkheid
vraagt dan ook een behoorlijke inspanning en
daarom is het goed dat de medewerkers in het
openbaar onderwijs elkaar ontmoeten en de
ontwikkelingen met elkaar afstemmen.
Op donderdag 4 oktober gaan de medewerkers
’s morgens op bezoek bij elkaars scholen. Op
locatie Quintus vindt vervolgens een inspirerend
middagprogramma plaats, waar diverse
sprekers en workshopleiders in zullen gaan op
de vraag ‘Hoe maak je het onderwijs voor
iedereen passend?‘
Verbinding is niet alleen van belang in het
directe contact met en tussen leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s), maar ook tussen scholen
en schoolsoorten. Op 4 oktober a.s. hopen wij
hier ons steentje aan bij te dragen.
Waarschijnlijk ten overvloede; de leerlingen zijn
deze dag vrij.
De datum 4 oktober is niet zomaar gekozen,
want dit is ook de startdatum van de Asser
Rijks HBS, die 150 jaar geleden op deze dag
gestart is.

Ziekmeldingen
U kunt uw kind afmelden via
ziek@emmaschool-assen.nl of
telefoonnummer 0592-820640. Wij zullen
de melding dan doorgeven aan de
pedagogisch medewerkers of de juffen.

Open/Gesloten Kinderopvang
Onze peuteropvang is open tijdens de
schoolweken. Binnen de schoolweken zijn
er ook een aantal vaste vrije dagen
waarop de school is gesloten, we noemen
dit de vakantiedagen, die overeenkomen
met de schoolvakanties. Die dagen is de
peuteropvang ook gesloten. Op overige
marge-/studiedagen van de school is alle
opvang open, dus ook de peuteropvang.
KDV en BSO zijn alleen gesloten op de
officiële feestdagen (Pasen, Koningsdag,
Hemelvaart, Pinksteren en Kerst).
Agenda
3 okt Start Kinderboekenweek
4 okt Studiedag Openbaar Onderwijs
8 okt Vergadering klassenouders
11 okt 10-minuten-gesprekken (fac-av)
12 okt Emmatheater gr 1/2a
16 okt Inloopmiddag
18 okt Inloopmiddag
Vergadering MR
19 okt Speelgoedmorgen gr 1/2
22-26 okt

Herfstvakantie

29 okt-2nov Studiereis team onderwijs

