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Activiteiten 

De Vrienden van de Emmaschool 

ondersteunen de school bij activiteiten, 

die niet vanuit gangbare budgetten 

betaald kunnen worden.  

De Vrienden hebben deze week toegezegd  dat  

bijvoorbeeld excursies, gastlessen, 

theatervoorstellingen in het kader van de 

DaVinci-lessen of Kleuterthema’s een bijdrage 

voor alle groepen uit hun kas betaald kunnen 

worden.  

Vorige is er een TaiChi-leraar geweest voor de 

groepen 7 en 8 in het kader van het thema 

China en voor de kleutergroepen staat er nog 

een theatervoorstelling op het programma. 

 

Vrienden van de Emmaschool 

De Vrienden en de Emmaschool zijn op 

zoek naar een ouder, die deze nieuwsbrief 

in HTML kan zetten.  

Aanmelden voor deze korte klus kan bij Han 

Sijbring of Linata Rutgers. 

 

Excel-specialist gezocht 

Tevens zijn we op zoek naar een Excel-

specialist, die ons kan helpen bij het 

digitaliseren van testresultaten en 

rapporten.  

Ben u goed op de hoogte van dit programma 

en wilt u ons daarmee 

helpen, dan kunt meer informatie vragen 

bij Han Sijbring. Een vergoeding voor 

deze klus is bespreekbaar. 

 

MR-nieuws 

In de afgelopen vergadering is 

afscheid genomen van Bart van Reij, 

die de afgelopen vier jaar een grote 

bijdrage heeft gehad in het beleid 

van de school. We bedanken Bart 

voor zijn grote inzet.  

Paul te Riele is door de ouders gekozen 

als zijn opvolger. We wensen Paul veel 

succes met zijn nieuwe taak! 

 

Verkeersactie 

In de weken na de voorjaarsvakantie 

voeren de verkeersouders een actie. 

Het doel is om het autoverkeer in de 

Pr. Irenestraat en Bellevue te weren, 

zodat er een overzichtelijke situatie 

voor ouders en kinderen ontstaat.  

Parkeren kan in de Emmastraat en langs 

de Dr. Nassaulaan.  We hopen op 

medewerking van alle ouders. 

 

De verkeersouders kunnen nog wel wat 

hulp gebruiken, dus als u even tijd heeft, 

laat het dan weten aan Tineke van Driel 

of Iwan de Lugt. 

 

 

 



 

     

 

  

  

 

Schoolfoto’s 

Op maandag 25 en dinsdag 26 

maart worden weer nieuwe 

schoolfoto’s gemaakt door Dany 

Brix. Ze geeft aan dat foto’s van het 

afgelopen schooljaar nog steeds 

besteld kunnen worden. Weet u de 

inlogcode niet meer, dan kunt u een 

berichtje sturen aan 

fotografie@danybrix.nl 

De fotograaf gaat, in tegenstelling tot 

de afgelopen jaren, de nieuwe foto’s 

achter een persoonlijke inlogcode 

zetten. De school wil daarom naam en 

mailadres aan haar doorgeven. Mocht u 

daar bezwaar tegen hebben dan kunt u 

een mail sturen aan info@emmaschool-

assen.nl.  

Plateau gaat in de loop van het voorjaar 

een nieuwe AVG-proof procedure 

ontwikkelen voor het maken van 

schoolfoto’s. 

10-minuten-gesprekken 

In de afgelopen week zijn bijna alle 

10-minuten-gesprekken geweest. 

Uit ervaring weten we dat ouders in 

korte tijd heel veel informatie over hun 

kind ontvangen. Indien er nadien nog 

vragen over zijn, dan kunt u gerust 

even binnenlopen bij de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

Het was een korte sprint van de 

kerstvakantie tot vandaag. Er is veel 

werk verzet door de kinderen en de 

leerkrachten.  

 

We hebben alle toetsen gemaakt, 

verwerkt, observaties gedaan en 

verwerkt in rapporten en besproken met 

de ouders. Gelukkig is er maar 1 groep 

een dag thuis geweest door een niet-

vervangen leerkracht. 

 

Vandaag was een mooie afsluiting met de 

“Verkleeddag”, bedacht door de 

Leerlingenraad en op verschillende 

manieren uitgevoerd in de groepen. 

 

We wensen iedereen een goede 

voorjaarvakantie en zien jullie graag 

maandag 25 februari uitgerust weer 

terug.  

 

Veel plezier ! 

 

Agenda 

Februari 

18-25 Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

13 Emmatheater groep 4b 

20 Emmatheater groep 1/2b 

20 Open Dag Emmaschool 

25/26 Schoolfotograaf 

27 Emmatheater groep 5b 
 


