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Uitstapjes 
In de afgelopen weken zijn er veel 
excursies geweest.  
 
Zo zijn de groepen 6 naar De Nieuwe Kolk 
geweest voor een interactieve workshop met 
sociale media en techniek.  
 
De groepen 7 zijn naar Salland  geweest voor 
Techniek Doen (met een ontruimingsoefening)! 
Dit is een initiatief van het Ondernemersfonds 
Assen en de VO-scholen. 
 
Via het ouderportaal wordt u op de hoogte 
gehouden van de verschillende excursies via de 
“Fotoalbums” in MijnSchool. 
 
 
Schooljaar 2019-2020 
We zijn al weer druk bezig met de 
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. We 
gaan met 15 groepen starten: 
 
4 groepen 1/2, start met ongeveer 20 kinderen 
2 groepen 3, gemiddeld 19 kinderen 
2 groepen 4, gemiddeld 24 kinderen 
2 groepen 5, gemiddeld 25 kinderen 
2 groepen 6, gemiddeld 24 kinderen 
2 groepen 7, gemiddeld 27 kinderen 
1 groep 8, ongeveer 25 kinderen 
 
Op dit moment is er een spoedaanvraag voor 
de huisvesting van de 15e groep, zodat we het 
speellokaal na de zomervakantie weer kunnen 
 

gebruiken. De gemeente lijkt hieraan 
mee te gaan werken. 

De verdeling van het personeel over de 
groepen is de volgende stap, die we na 
de meivakantie zullen maken. De vaste 
groep leerkrachten zullen blijven en we 
zijn afhankelijk van de 
personeelsbewegingen binnen Plateau 
Onderwijs. 

Schoolfotograaf 
Op maandag 25 en dinsdag 26 maart 
worden de kinderen op de individuele 
- en groepsfoto gezet door Dany Brix 
Fotografie.  

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 
 

Urinoir 

In het toilet tegenover groep 5b is 

een urinoir geplaats. We gaan dit 

gebruiken als proefopstelling voor de 

vernieuwbouw van de school.  

 

We hopen dat de brandweermannen nu 

beter kunnen richten, zodat de urine niet 

op de vloer terecht komt. Naast dit 

urinoir is er ook nog een gewone wc voor 

de jongens van de groepen 5 en 6 
beschikbaar. 



 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Maart 

25/26 Schoolfotograaf 

27 Emmatheater groep 5b 

 

April 

3 Emmatheater 6a 

4 Theoretisch Verkeersexamen gr7 

5 Vergadering Verkeersouders 

10 Emmatheater gr 6b 

12 Paasateliers 

15 Technomobiel gr 5/6/7 

16/17 IEP-toets gr 8 

19 Goede Vrijdag (vrij) 

22 Tweede Paasdag (vrij) 
 


