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Monkey Fun Run
De actie voor de Dierenambulance Assen
heeft het mooie bedrag van 2790 euro
opgeleverd.
Er wordt een verblijf voor kleine dieren voor
gekocht en een nachthok voor o.a. roofvogels
en schildpadden.
Een prachtig resultaat met dank aan de
kinderen, sponsoren, medewerkers Monkey Fun
Run, Ouderraad, Leerlingenraad en alle
helpers!

Eindtoetsen groep 8
De kinderen van groep 8 krijgen
volgende week de uitslag van de IEPtoetsen mee naar huis en dat is best een
spannend moment.
De Eindtoets meet taal en rekenen, maar de
toets weet niet of je sportief of muzikaal
bent, de toets weet niet dat je soms je
broertje of zusje helpt na schooltijd. De toets
weet niet dat je betrouwbaar bent, lief,
aardig, zorgzaam en attent, dat je goed
kunt samenwerken en dat je elke dag weer
probeert goed je best doet.
Wij zeggen altijd dat een kind meer is dan
taal en rekenen, dus alle andere
vaardigheden zijn minstens zo belangrijk en
daar hebben we in de afgelopen 8 jaar
samen hard aan gewerkt. Zo kun je met een
gerust gevoel de envelop open maken.

Praktisch Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 zijn allemaal
geslaagd voor het Praktisch
verkeersexamen van afgelopen dinsdag.
Er zijn nog een paar herexamens voor het
theoretische deel. Binnenkort worden de
diploma’s meegegeven.

Eindfilm groep 8
Vandaag was de Emmaschool
veranderd in een filmset voor groep
8.
Zij hebben met Hollywood in de Klas de
eindfilm opgenomen, die in de laatste
schoolweek vertoond zal worden aan
alle kinderen van de Emmaschool,
belangstellenden en ouders van de
Emmaschool.
Het was een hectische dag, zoals dat
altijd in de filmwereld gaat, maar
uiteindelijk zijn alle scenes opgenomen.
We bedanken de acteurs, de ouders en
iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan deze productie.

Avondvierdaagse
Komende week lopen bijna 300
Emmaschool-kinderen en begeleiders
mee met de Avondvierdaagse.
De weersvoorspellingen zien er beter uit
dan de afgelopen jaren en dat is een
goed voorteken.
In alle groepen besteden we maandag of
dinsdag tijdens de Kanjertraining nog
aandacht aan het wandelen in een groep
en plezier beleven voor kinderen en
ouders
We wensen iedereen heel veel plezier! De
intocht start vrijdagavond vanaf 19.00
uur.

Agenda
Mei
21-24 Avondvierdaagse
22
Emmatheater gr 3b
23
Voorstelling groepen 1-2
29
Emmatheater gr 3a
30-31 Hemelvaartsdag vrij
Juni
3 en 10 Cito-week
5
Sportdag

