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Sinterklaas op de Emmaschool 

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas 

naar de Emmaschool. Samen met z’n Pieten 
wordt hij  verwelkomd op het schoolplein om 

daarna een bezoek te brengen aan alle 

groepen. De kinderen worden ‘s morgens om 

8.25 uur verwacht op het schoolplein in de 

buurt van hun eigen leerkracht. Ze kunnen hun 
jas aanhouden en tas bij zich houden.  

 

De surprises voor de groepen 5 t/m 8 kunnen 

vanaf 8.00 in de groep gebracht worden.  

 
We gaan woensdag gewoon tot 12.00 uur naar 

school. 

 

Jantje Beton-loterij - Duizenden winnaars! 

Onder toezicht van de notaris zijn de winnende 

lotnummers getrokken. Er zijn 3480 winnaars! 

Via de lotenchecker kun je zien of er op jouw 

lotnummer een prijs is gevallen. Gewonnen? 

Dan ontvang je de prijs automatisch op het 

adres dat je op de machtiging hebt ingevuld. 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-
prijzen 

 

 

Fietsparkeren 

In de laatste weken zijn er steeds vaker 

geluiden dat er fietsen en lampjes 

beschadigd raken in de stalling naast 

groep 3. Het is daar ook heel erg vol en 

er valt af en toe een fiets om. We willen 

kinderen adviseren om de fiets naast de 

Zonnebloem neer te zetten, want daar is 

ruimte genoeg. 

 

Actie snelheid Dr. Nassaulaan 

Een aantal ouders heeft geklaagd over de 

snelheid van het verkeer op de 30km-

zone  aan de Dr. Nassaulaan. De 

verkeersouders gaan in overleg met de 

gemeente en proberen om een actie te 

organiseren, zodat het veiliger zal 

worden. Een snelheidsmeter is al 

aangevraagd en daarvoor staan we in de 

wachtrij. U hoort hier binnenkort meer 

over. 

 

Fietscontrole 

Op maandag 10 december is er om 8.30 

uur een hercontrole van de fietsen. Het is 

de bedoeling dat alle fietsen van groep 

7/8 en de niet-goed-gekeurde fietsen dan 

nog een keer bekeken worden, zodat 

iedereen met een Oke!-sticker beloond 

kan worden. 

 



 

     

 

  

  

 

10-minuten-gesprekken 

Voor maandag 10 december zijn er weer 10-

minuten-gesprekken gepland. Via MSI heeft u 

daarover informatie ontvangen. 

 

Schoolspot 

De webwinkel Schoolspot (onderdeel van APS 

IT-diensten) is de software-, cloud- en 

hardware-webwinkel voor leerkrachten, 

medewerkers en (ouders van) leerlingen in het 

basis- en/of speciaal onderwijs. 

  

Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) 

kun je op schoolspot officiële en legale 

software, hardware, clouddiensten en cursussen 

bestellen. Er is keuze uit ruim 200 artikelen van 

gerenommeerde leveranciers als Adobe, 
Norton, McAfee, Microsoft en specifieke 

educatieve softwareleveranciers. De producten 

en prijzen in de webwinkel  zijn afhankelijk van 

de licenties, die de instelling afneemt van APS 

IT-diensten, de eigenaar van schoolspot. Voor 
de meeste producten betaalt de basisschool 

namelijk de licentie voor gebruik thuis. Legale 

software voor een betaalbare prijs is te vinden 

bij Schoolspot. 

  
De voordelen van Schoolspot op een rijtje: 

• Voordelig 

• Specifiek aanbod voor medewerkers en 

(ouders van) leerlingen in het basisonderwijs 

• Legaal en veilig 
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is 

altijd up-to-date) 

• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en 

overige bestellingen worden binnen 1 werkdag 

verzonden. 
  
 

 

Nieuwe adverteerder LIFF  
LIFF is afgeleid van het Engelse woord 
LIFE, wat LEVEN betekent. Vanuit het 
concept Art of LIFF zijn ze altijd op zoek 
naar de kunst in iets. De kunst van een 
heerlijke kop koffie, een lekkere lunch, een 
bijzonder diner of een gezellige borrel… 
 
Bij LIFF kunt u zowel ’s middags, ’s avonds 
of voor feesten en partijen terecht.  Ze 
hebben hierin verschillende mogelijkheden 
qua eten. Een heerlijke lunch, of een diner. 
Iets te vieren of een zakelijke bespreking? 
Bij LIFF is heel veel mogelijk. 
 
LIFF UP 
De lounge- en cocktailbar is elk weekend 
geopend voor een heerlijke cocktail op 
vrijdag vanaf 20.00 en zaterdag vanaf 
21.00. Dit is een plek waar je heerlijk kunt 
ontspannen, gezellig kan kletsen en kan 
genieten van de heerlijke hapjes. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.liffinassen.nl/ 
 
 
 
Agenda 
December 
 
5 Sinterklaasviering  
6  Versieravond Kerst 
10 10 minuten-gesprekken gr 1-7 (fac-
mi) 

13 Inloopmiddag 
17 Inloopmiddag 
19 Kerstateliers 
20  Kerstviering 
22 Alle kinderen vrij om 12.00 uur 
 

 

 

 


