
  

 

 

Pr. Irenestraat 6, 9401 HH, Assen, 0592-820640 

www.emmaschool-assen.nl, info@emmaschool-assen.nl, 
 

Jaargang 21 nummer 13 

Datum 09-03-2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderraad zoekt nieuwe leden  
De ouderraad van kindcentrum  
Emmaschool is op zoek naar enthousiaste 
ouders die het leuk vinden om mee te 
denken en een bijdrage te leveren aan 
verschillende activiteiten binnen de 
school. 

 De OR is o.a. betrokken bij de 
Sinterklaas- en kerstactiviteiten, 
avondvierdaagse, culturele activiteiten 
en de jaarlijkse goede doelen actie.  

 De OR richt zich op het mogelijk maken 
en organiseren van allerlei activiteiten 
voor de leerlingen van Kindcentrum  
Emmaschool, in samenspraak met de 
leerlingenraad en leerkrachten.  

 De OR vergadert eens per 6 weken. 
 
Dus lijkt het je leuk om hier vanaf volgend 
schooljaar een bijdrage te leveren? Meld je dan 
aan!  Aanmelden of het stellen van vragen over 
de OR kan per mail via: 
or@emmaschool-assen.nl 
 
Namens de OR, 
Jorinde Hofstra, Voorzitter OR  
 
Verkeersactie 
In de afgelopen weken is een 
verkeersactie gehouden met als doel om 
het autoverkeer in de Pr. Irenestraat en 
Bellevue te weren, zodat er een 
overzichtelijke situatie voor ouders en 
kinderen ontstaat.  
 

We zien minder auto’s in de genoemde 
straten en dat komt de veiligheid ten 
goede. 
In de komende weken gaan we bezig met 
de snelheid rond de oversteekplaats en 
aan de Dr. Nassaulaan en het afstappen 
op de stoep van de Burg. vd Feltzpark. 
 

Vernieuwbouw Emmaschool 

In opvolging van eerdere 

berichtgeving over de voortgang van 

het (ver)nieuwbouwtraject van onze 

school een nieuw bericht.  

 

In tussentijd hebben we de officiële 

aanvraag ingediend voor (ver)nieuwbouw 

van onze school. Deze aanvraag wordt in 

behandeling genomen binnen het 

stadhuis en wordt voorbereid voor de 

gemeentelijke begroting van 2020. Over 

de inhoud van onze aanvraag hebben we 

periodiek afstemming met de gemeente 

en de gemeenteraad zal eind 2019 een 

besluit nemen over de aanvraag. Op dit 

moment spreken we met de gemeente 

met name over de omvang van de 

nieuwe school. Daarnaast bekijken we 

intern hoeveel ruimte er voor 

kinderdagopvang gewenst is.  

 
 



 

     

 

  

  

OPEN DAG Emmaschool  woensdag 20 maart 
Wilt u een keer in de groep van uw zoon of dochter kijken? Dat kan op de Open 
Dag van woensdag 20 maart tussen 8.45 en 10.00 of tussen 10.30 en 11.45 uur.  
 
Er kunnen maximaal vier ouders in de groep aanwezig zijn en u kunt ongeveer 15 tot 20 
minuten kijken om iedereen een kans te geven de klas te bezoeken. De leerkrachten 
zullen lessen geven volgens het normale rooster. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee kunt u na afloop van het bezoek even bijpraten in de hal van de school. 

Nieuwe ouders zijn ook welkom! 
Ook nieuwe ouders zijn van harte welkom. Kent u nog mensen, die op zoek zijn 
naar een goede school voor hun zoon of dochter?  
Wilt u hen dan tippen over deze Open Dag op woensdag 20 maart? 
 

 



 

     

 

  

  

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 25 en dinsdag 26 
maart worden de kinderen op de 
individuele - en groepsfoto gezet 
door Dany Brix Fotografie. Het 
verzoek is om die dag kleurige 
kleding aan te doen. 

Maandag 25 maart 
Morgen: groepen 1/2 a, 1/2 b, 3a, 3b  
Middag: groepen 7, 7/8, 8  
 
Dinsdag 26 maart 
Morgen: groepen 1/2 c, 1d, 4a, 4b, 5a 
Middag: groepen 5b, 6a, 6b 
 
Broer/zus-foto’s 
Op beide middagen is het vanaf 15.30 
uur mogelijk dat broers en zussen 
gefotografeerd worden. Ook kinderen 
die (nog) niet op de Emmaschool zitten, 
kunnen op de foto gezet worden. Vanaf 
maandag 11 maart hangt in de hal van 
het hoofdgebouw een intekenlijst met 
tijden, waarop u de gezinsnaam kunt 
invullen. U dient zelf aanwezig te zijn bij 
deze opname. De foto’s worden 
genomen in de bibliotheek van het 
hoofdgebouw. Indien er geen ruimte 
meer is, dan kunt u contact opnemen 
met Dany Brix fotografie via 
info@danybrix.nl of 06-10166416. 
 
Persoonlijke code 
De foto’s worden vrijblijvend gemaakt 
en er is dus geen verplichte afname. U 
ontvangt na een paar weken een brief 
met een persoonlijke code, waarmee u 
de foto’s via internet kunt bekijken en 
bestellen. 
 

 

 

 

Staking 15 maart 
Het overgrote deel van het 
onderwijsteam van de Emmaschool 
staakt op vrijdag 15 maart en 
daarom is besloten om de school de 
hele dag te sluiten. Er wordt geen 
onderwijs gegeven. 
 
De kinderen die gebruik maken van de 
Emmaschool-BSO ontvangen een 
separate brief via Plateau Kinderopvang. 
Er is die dag wel Peuteropvang. Indien 
uw kind bij een andere organisatie wordt 
opgevangen, dan moet u die zelf 
inlichten. 

De leerkrachten realiseren zich heel goed 
dat een stakingsdag lastig kan zijn voor 
ouders. Het doel van deze actie is echter 
niet om ouders last te bezorgen. Den 
Haag laat zich in de afgelopen 
periode niet overtuigen door resultaten 
van onderzoeken en dialoog en daarom 
wordt er gestaakt. 

Het mag duidelijk zijn: Als er niets 
gebeurt zal uw kind steeds vaker naar 
huis moeten worden gestuurd, omdat er 
gewoonweg geen leerkracht beschikbaar 
is. Daarom hopen we dat u begrip heeft 
voor deze actie en dat u ons steunt. U 
kunt dat ook op uw eigen manier laten 
horen en zien. 

Agenda 

Maart 

13 Emmatheater groep 4b 

15 Onderwijsstaking: school gesloten 

20 Emmatheater groep 1/2b 

20 Open Dag Emmaschool 

25/26 Schoolfotograaf 

27 Emmatheater groep 5b 

 


