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Technobiel naar Emmaschool 
Op maandag 15 april komt de Technobiel 
naar de Emmaschool.  
 
De Technobiel is een mobiele experimentele 
ruimte – een vrachtwagen – waarin leerlingen 
op allerlei manieren van techniek kunnen 
proeven. De Technobiel is speciaal geschikt 
voor de groepen 6, 7 en 8 en de eerste klas 
van het voortgezet onderwijs. De Technobiel 
heeft twee verdiepingen, waar kinderen van 
alles ontdekken: van de techniek van een 
transportband tot Augmented Reality en 
technische proefjes. Alle groepen zullen één 
uur in de truck van alles kunnen beleven. 

 

 
Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april 
maken de groepen 8 de IEP-Eindtoets.  
 
De Eindtoets is een verplichte toets voor alle 
basisschoolkinderen van Nederland en 
bevestigt meestal de keuze voor het Voortgezet 
Onderwijs. Gewoon je best doen op deze dagen 
is goed genoeg! We wensen alle kinderen veel 
succes! 
 

 

Gymnastiek 
Graag willen wij een aantal afspraken 
m.b.t. tot de gymlessen met u delen.  
 
Wilt u aan het volgende denken:  
- Sieraden worden afgedaan, oorbellen 
mogen worden afgeplakt (zelf 
pleisters/tape meenemen)  
- Lang haar moet vast  
- Leerlingen dragen gepaste gymkleding; 
(korte) broek met T-shirt of evt. een 
gympakje 
- Leerlingen dragen gymschoenen   
- Mocht een leerling zijn/haar gymkleding 
vergeten zijn dan ligt er op school een bak 
met reservekleding*. Deze kleding wordt 
na de gymles weer ingeleverd en op 
school gewassen.  
 
*Reservekleding 
Wij zijn op zoek naar reservekleding 
(m.n. korte broek) voor gym in de 
maten passend voor de kinderen uit 
groep 3-8.  
 
Mocht u deze hebben, dan graag inleveren 
bij de conciërge. Alvast bedankt!  
 

 



 

     

 

  

  

 

Verkeersbrigadiers gezocht 
Aan het einde van het schooljaar 
zwaaien weer een aantal 
verkeersbrigadiers af.  
 
We zijn op zoek naar nieuwe ouders, die 
de kinderen 1 x per week willen 
meehelpen met oversteken op de 
drukke Dr. Nassaulaan. De dagen 
kunnen in overleg worden afgesproken 
en de diensten duren ongeveer 20 tot 
25 minuten per moment. 
 
Belangstellenden kunnen zich alvast 
melden bij Tineke van Driel of Han 
Sijbring.  

Verkeersouders 
Iwan de Lugt stopt aan het einde 
van het schooljaar als 
verkeersouder en we zoeken een 
opvolger.  
 
Zijn er ouders, die willen meedenken 
over een verkeersveilige 
schoolomgeving? Er wordt 5 keer per 
jaar, een uur vergaderd, vaak 
aansluitend op het brengen van de 
kinderen. Daarnaast zijn er af en toe 
korte acties, waar we ook ander ouders 
voor vragen.  

Wilt u meer weten? Dan kunt u terecht 
bij Han Sijbring. 

 

 

Emmaschool Got Talent 

Op vrijdag 25 april is de finale van de 

jaarlijkse talentenjacht.  

 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen 

zich in de klas opgeven voor de 

voorrondes en de finalisten gaan de strijd 

met elkaar aan op de vrijdagmiddag voor 

de meivakantie. Veel succes met de 

voorbereidingen! 

 

 

 

Agenda 

April 

10 Emmatheater gr 6b 

12 Paasateliers 

15 Technobiel gr 5/6/7 

16/17 IEP-toets gr 8 

19 Goede Vrijdag (vrij) 

22 Tweede Paasdag (vrij) 

26 Emmaschool Got Talent (gr5-8) 

27 Meivakantie (t/m 3 mei) 

27  Koningsdag 

 

 

 
 


