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Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse ligt al weer even
achter ons, maar we willen de
organisatoren van de Ouderraad en alle
begeleiders hartelijk bedanken.
Zonder jullie zou het niet gelukt zijn om 300
blije astronauten en ruimtewezens bij de
intocht te verwelkomen. Als school wonnen we
ook nog de 1e prijs als best verklede school.
Gefeliciteerd allemaal !

Eindtoetsen groep 8
Vorige week hebben we de resultaten
van de IEP Eindtoets ontvangen. We
kunnen trots zijn op de leerlingen van
groep 8, want de resultaten waren
prima. Alle kinderen hebben op of net
iets boven het verwachte niveau
gescoord.
De schoolscore was 83,8 en dat is ruim
boven het gemiddelde in Nederland (81,8)
en de ondergrens van de inspectie (79,9).
De kinderen van groep 8 gaan de laatste
Emmaschoolweken in en er zijn veel
activiteiten gepland, zoals het schoolkamp in
Grolloo en de afscheidsavond met het
vertonen van de film in De Nieuwe Kolk. We
wensen iedereen veel plezier!

Sportdag
Hoewel de voorspelling ’s morgens anders
was, werd de sportdag onder goede
weersomstandigheden gehouden.
Alle kinderen hadden een grote inzet bij de
atletiek- en spelonderdelen. Ook hier bedanken
we de organisatie en alle hulpouders en
stagiaires van het Alfa College voor de
ondersteuning.

Schaaksimultaan
Op vrijdag 21 juni is er ’s middags een
Schaaksimultaan op onze school. Deze
wordt georganiseerd door Schaakclub
Nota Bene.
Kinderen die belangstelling hebben, kunnen
schaken tegen de instructeurs, die na de
zomervakantie schaaklessen gaan geven op
de Emmaschool. Deze lessen worden
gegeven op woensdagmiddag in de
teamkamer en de bibliotheek. Opgeven voor
de simultaan kan via de groepsleerkracht.
Later volgt meer informatie over dit
naschoolse schaakaanbod.

Verkeersactie
Komende week organiseren de
verkeersouders een verkeersactie
om de snelheid op de Dr.
Nassaulaan, Emmastraat en Pr.
Irenestraat te verlagen.
Ook wordt er een bord geplaatst bij de
oversteekplaats, waarop staat dat
kinderen en ouders moeten afstappen
op de stoep, voordat ze gaan
oversteken. Dit bord is gemaakt door
kinderen van de Emmaschool naar
aanleiding van een wedstrijd in maart.
Welk ontwerp zal straks te zien zijn? De
onthulling is vrijdag.
Schoolreizen
In de komende weken gaan alle
groepen weer op schoolreis naar
mooie bestemmingen.
Het vertrek is op de grote parkeerplaats
(linksvoor van het gebouw) van
Restaurant De Hertenkamp), zodat het
doorgaande verkeer gaan last heeft van
overstekende kinderen en ouders. De
bussen zullen de kinderen ook op deze
plaats terugbrengen. We bedanken De
Hertenkamp voor deze veilige oplossing.
Ouderraad zoekt nieuwe leden
De ouderraad 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.
Via MijnSchool kunt u meer informatie
vinden over de activiteiten. Voorzitter
Jorinde Hofstra kan uw vragen ook
beantwoorden. Het mailadres is
or@emmaschool-assen.nl

English Week
In de week van 24 juni komt er een
docent uit Engeland, Mr. Darren Parr,
om alle groepen les te geven. Darren
is een van de begeleiders van de
studiereis en hij komt nu een
tegenbezoek brengen.
In de groepen 1 t/m 4 gaat hij een
prentenboek voorlezen en verschillende
spelletjes doen en in de groepen 5 t/m 8
geeft hij drie lessen over Engeland,
zelfvertrouwen en presenteren.
Agenda
Juni
10 Cito-week
18
Schoolreis gr 3/4
20
Schoolreis gr 5/6
21
Schoolreis groep 7
24
English Week met Mr. Darren Parr
24
Schoolreis gr 1/2
Juli
1
2
3-5
9
10
11

Pre-advies groep 7 (wk)
10-minuten-gesprekken (fac-av)
Schoolkamp gr 8
Afscheid gr 8
De Slinger gr 8
Wisselmorgen 10.30-11.30

