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Jantje Beton 

Een groot aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 

8 hebben heel veel loten verkocht voor de 

Jantje Beton-loterij. De helft van de opbrengst 

is voor sport- en speelprojecten in Nederland 

en de andere helft is voor de Emmaschool. We 

kunnen ongeveer 1200 euro gaan besteden aan 

sport- en spelmateriaal voor het schoolplein en 

dat is heel veel! Met de leerlingenraad gaan we 

overleggen hoe we het geld gaan besteden.  

We bedanken alle lotenverkopers en –kopers.  

De trekking is op 28 november en de 

prijswinnaars krijgen bericht via hun 

emailadres. 
 

Team Emmaschool goes Plymouth 

Zoals regelmatig al gemeld gaat het hele 

onderwijsteam van de Emmaschool in de week 

na de herfstvakantie, van 29 oktober t/m 2 

november, op studiereis. De school is dan 

gesloten en zo hebben de kinderen twee weken 

vakantie.  

De juffen Carola en Tineke zijn afgelopen week 

al in Plymouth geweest om de trip goed voor te 

bereiden met de docenten van de universiteit, 

die ons gaan begeleiden.  

We gaan veel dingen bekijken om onze 

taalvaardigheid te verbeteren en daarbij 

worden we gecoacht door 16 student-gidsen 

van Plymouth University.  

Ook gaan we verschillende basisscholen 

bezoeken om geïnspireerd te raken door 

de manier waarop zij wereldoriëntatie 

geven en de presentaties daarvan 

vormgeven. 

Het derde onderdeel is het ontwikkelen 

van Engelse lessen vanuit onze methodes 

Da Vinci en Kleuterplein. Er zullen 

daardoor drie Da Vinci-lessen in het 

Nederlands gegeven worden en een 

vierde les in het Engels. De studenten 

van de universiteit gaan ons 

ondersteunen bij ontwikkelen van die 

lessen. 

 

Deze studiereis wordt mogelijk gemaakt 

door de Europese subsidie Erasmus+. 

 

Inloopmiddagen 16 en 18 oktober 

Een groot deel van de dag brengt een 

kind op school door en ouders willen 

graag op de hoogte zijn van de dingen 

waar hun kind mee bezig is. Niet alle 

kinderen vertellen veel over de dagelijkse 

gebeurtenissen. Volgende week dinsdag 

en donderdag kunt u het werk van uw 

kind kunt bekijken. De schriftjes in de 

groepen 3 t/m 8 liggen dan klaar van 

15.30 tot 16.00 uur. De kinderen kunnen  

dan zelf uitleg geven.  

 

Er is op donderdagmiddag ook 

inloopmoment gepland voor ouders van 

kinderen die het Levelwerk-programma 

volgen. 

 



 

     

 

  

 

 

Nieuwe advertentie 
We zijn blij met de nieuwe advertentie van 
Restaurant De Hertenkamp.  

Restaurant De Hertenkamp is de perfecte 
locatie voor uw bijeenkomst, centraal 
gelegen in de regio Groningen, Friesland 
en Drenthe. Gelegen aan de rand van het 
centrum van Assen, omgeven door 19e-
eeuwse "Drentse Paleizen". Met het 
Asserbos als "achtertuin" en de  
hertenkamp als "voortuin" kunt u genieten 
van de natuur en de rust. 
 
Naast het Restaurant zijn er drie verschillende 
zalen met elk hun eigen identiteit, aangebracht 
door kunstenaar Marthijn de Groot.  Zowel het 
Restaurant als de zalen bevinden zich op de 
begane grond en zijn rolstoeltoegankelijk. 
  
Alle zalen zijn geschikt voor diner of buffet, 
bruiloft, receptie of feestavond, zakelijke 
bijeenkomst of vergadering. De Hertenkamp is 
een officiële trouwlocatie.  
  
Er kan gratis geparkeerd worden. De 
Hertenkamp beschikt over circa 60 
parkeerplaatsen, waar gasten gratis gebruik 
van kunnen maken. 
  
Alle zalen en het restaurant beschikken over 
gratis Wifi. 
 

https://www.hertenkamp.nl/ 

 

 

 

 

 

Ziekmeldingen 
U kunt uw kind afmelden via  

1. ziek@emmaschool-assen.nl  
2. telefoonnummer 0592-820640 
3. Via het contactformulier op de 

website. 

Wij zullen de melding dan doorgeven aan 
de leerkrachten en/of pedagogisch 
medewerkers. 

 

Agenda 

16 okt  Inloopmiddag 

18 okt  Inloopmiddag 

  Vergadering MR 

19 okt  Speelgoedmorgen gr 1/2 

22-26 okt Herfstvakantie 

29 okt-2nov Studiereis team onderwijs,       

alle kinderen zijn vrij 

 

November 

  

 


