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Meivakantie
Morgen begint de meivakantie met
Koningsdag. De vakantie duurt tot en met
5 mei.
De eerste schooldag na de vakantie is maandag
6 mei. We wensen iedereen een goede vakantie
en een leuke Koningsdag.
Eindtoetsen groep 8
De kinderen van groep 8 hebben in de
afgelopen weken twee Eindtoetsen
gemaakt, te weten de IEP-Eindtoets en de
Eindtoets Engels.
We verwachten de uitslagen half mei op school
te ontvangen. Zodra ze binnen zijn, dan zullen
we ze doorsturen aan de ouders.
Beide toetsen worden gebruikt als evaluatie,
waarmee we het kind op niveau kunnen
inschalen en de opbrengsten van het onderwijs
op de Emmaschool kunnen meten. Dit geeft
weer input voor de lesstof voor de komende
jaren.
Praktisch Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 hebben op
dinsdag 14 mei het praktisch
verkeersexamen.
Wilt u de fiets van uw zoon/dochter nog
nakijken, want op een fiets met gebreken mag
er niet deelgenomen worden. De fietsroute is te
vinden op http://www.vvnassen.nl/ Oefenen
mag .

Vakantierooster 2019-2020
Plateau Integrale Kindcentra heeft het
volgende vakantierooster vastgesteld.
De eerste schooldag na de zomervakantie is
26-08-2019
Herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-20-19
Kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20
Voorjaarsvakantie 17-02-20 t/m 21-02-20
Goede vrijdag 10-04-20
2de Paasdag
13-04-20
Meivakantie
27-04-20 t/m 08-05-20
Hemelvaart
21-05-20 t/m 22-05-20
2de Pinksterdag 01-06-20
Zomervakantie 06-07-20 t/m 14-08-20

De overige margedagen worden in de
jaarkalender, die u na de zomervakantie
ontvangt, bekend gemaakt.
De vakantiedagen kunt u altijd terug vinden
op de website.
Emmaschool Got Talent
Vandaag was de finale van de jaarlijkse
talentenjacht.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 konden zich
via de klas kwalificeren voor de finale en er
deden vandaag 28 kinderen mee. De
winnaar van de groepen 5 en 6 was Lindie
met een prachtige dans en voor groepen 7
en 8 wonnen Pietro en Jesse, ook met een
dance-act. Gefeliciteerd allemaal!

Schaken op de Emmaschool
Vanaf volgend schooljaar zal
Schaakclub Nota Bene schaaklessen
op de Emmaschool gaan geven. Op
woensdagmiddag tussen 13.30 en
15.30 uur zullen vrijwilligers van de
club training gaan geven op
verschillende niveaus.
In de loop van dit schooljaar zullen twee
simultaansessies gehouden worden,
zodat kinderen kunnen kennismaken
met het schaken. Meer informatie volgt
nog.
Schaak- en damsimultaan
Op Koningsdag, zaterdag 27 april,
geeft wereldkampioen dammen
Roel Boomstra een damsimultaan
en schaakmeester Ivo Maris een
schaaksimultaan bij Warenhuis
Vanderveen.
Roel Boomstra is in het bezit van de titel
Internationaal Grootmeester en won in
2012 en 2015 het Nederlands
kampioenschap dammen. In 2014 won
hij het Europees kampioenschap en in
2016 en 2018 het
wereldkampioenschap. De
damsimultaan start om 11.30u tot
ongeveer 16.00u in de Buningzaal op de
hoogste etage van Warenhuis
Vanderveen. Deelname is gratis en kan
door zich vooraf aan te melden via
jeugdschaaknoord.nl.
Op de begane grond geeft
schaakmeester Ivo Maris een
schaaksimultaan van 12.00-16.00u. Ivo
is de beste schaker die Assen ooit heeft
voortgebracht. Tijdens de
schaaksimultaan mag iedereen
aanschuiven en proberen deze
schaakmeester te verslaan.

Monkey Fun Run
Op vrijdag 10 mei wordt de Goede
Doel-actie van dit schooljaar
gehouden.
Er wordt een parcours met obstakels
gemaakt, die de kinderen moeten
bedwingen. De kinderen kunnen hiervoor
gesponsord worden en de opbrengst gaat
naar de Dierambulance Assen. U krijgt
een tijdschema via MijnSchool.
Agenda
April
27
Meivakantie (t/m 3 mei)
27
Koningsdag
Mei
10
14
15
16
21-24
29
30-31

Monkey Fun Run
Praktisch Verkeersexamen groep 7
Emmatheater gr 3b
Vergadering MR
Avondvierdaagse
Emmatheater gr 3a
Hemelvaarstdag vrij

Juni
3 en 10 Cito-week
5
Sportdag

