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Verkeer Irenestraat

Een deel van de Ulohof is al wel

In de afgelopen weken loopt de Pr.

opgenomen, maar het laatste stukje en

Irenestraat weer aardig vol met auto’s,

de Gymnasiumstraat nog niet. Het

terwijl dat niet de bedoeling is. Het weer

fietspad langs de Vaart en de

speelt hierin een grote factor, maar een

Emmastraat worden wel gestrooid.

paraplu is een mogelijke oplossing.
Hulp en ideeën zijn welkom
Elke begin- en eindmoment komen 350

Wanneer u ideeën heeft om de

kinderen en 200 ouders naar de Emmaschool

verkeerssituatie veiliger te maken, dan

en met een woud aan auto’s wordt de

kunt u op vrijdag 7 februari om 8.30 uur

verkeerssituatie rond de school erg gevaarlijk

aanschuiven bij het overleg van de

voor fietsers en voetgangers. Diverse ouders

Verkeersouders in de teamkamer.

geven ook aan dat ze het heel erg onveilig
vinden en dat het wachten is op een ongeluk

MijnSchool-account

met letsel. De Verkeersouders hebben al

Op dit moment zijn bijna alle

diverse acties gevoerd met zeer kortdurende

ouder(s)/verzorger(s) aangesloten

resultaten en dat frustreert.

op MijnSchool, waardoor iedereen op
de hoogte kan zijn van alle

We doen een moreel beroep op iedereen om de

activiteiten en aankondigingen.

Pr. Irenestraat autovrij te houden. Kom zoveel
mogelijk op de fiets. Mocht dat niet lukken, dan

Sommige ouders hadden bij MSI twee

is parkeren mogelijk in de Emmastraat, langs

accounts en dit tweede account staant

de Hertenkamp en in de Gymnasumstraat.

voor MijnSchool nog open. U kunt daar
wel gebruik van maken door via

Parkeren in de Ulohof is niet wenselijk, omdat

wachtwoord vergeten een nieuwe aan te

de auto dan toch voor de schoollangs moet.

vragen.

Er is met de gemeente contact geweest over
het uitbreiden van de strooiroute richting de

Wijzigingen in de gegevens kunt u

Gymnasiumstraat.

doorgeven en deze worden handmatig
door de administratie verwerkt. We
proberen dat binnen een week te doen,
zodat alle gegevens binnen MijnSchool
kloppen.

Op 1 februari gaan we de 10-minuten-

Agenda

gesprekken open stellen, zodat iedereen

januari

zelf kan intekenen.

21

Citoweek

25

Verjaardag juffen gr 1/2a

Wekelijks op vrijdag wordt er een
notificatiemail met een update van alle
berichten gestuurd.

februari
4, 7

Inloopmiddag, ook Levelwerk

4, 11 (wk) TELL-onderzoek gr 5 t/m 8
5

Filmfestival groep 7

Tips

6

Emmatheater gr 5a

U kunt de MijnSchool-app voor uw

7

Overleg Verkeersouders

telefoon gebruiken om meldingen te

11

Adviesgesprekken groep 8

krijgen. Ook kunt u bij Notificaties

13

Verjaardag juffen gr ¾

13

Emmatheater gr 1/2c

aangeven dat alle berichten
doorgestuurd moeten worden aan uw
mailadres.

Personeel
Juf Lisa (gr 7) en juf Rianne (gr 1d)
zijn na hun bevallingsverlof deze
week weer begonnen met werken.
Meneer Pepijn Bodegom is gestart met
werken in groep 6a. Hij vervangt juf
Natasja gedurende haar ziekteperiode.

12, 14 10-min-gesprekken gr 1 -7
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