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Afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 was een groot 
succes. Vele ouders, familieleden en 
andere bekenden waren in theater De 
Nieuwe Kolk getuige van de prachtige 
film “Hotel Emmaschool”. 
  
Woensdagmorgen hebben we afscheid 

genomen van groep 8. Met een slinger van 

300 kinderen hebben we de schoolverlaters 

uitgezwaaid om ze vervolgens met hun 

ouders mee te laten gaan richting het 

Voortgezet Onderwijs. 

 

De volgende kinderen gaan van school af: 
Liza Beun, Steijn Blokzijl, Sterre de Boer, Sil de Bruin, 
Bo Bust, Claudia Calsbeek, Stijn Castelijns, Emma van 

Doren, Sil Dorenbos, Nila van Haaren, Elise Hartenhof, 
Dalibor Heuker, Marit Homan, Wieger Jansen, 
Sebastiaan Korte, Rixt Kuiper, Lisa Kuntz, Fiene Lutisan, 
Maria van Manen, Sophie Meerdink, Hugo van der 

Meulen, Ingmar Mulder Milo Polling, Fardau Reitsma, 
Kaya Rumahloine, Dieuwertje Schoenmakers, Florine 
Spannenburg, Jamey Speelman, Bas Sprokholt, Julia 

Vos, Tigo de Vries, Niek Addens, Sem Bartelds, Jaron 
Bosch, Matteo Capuni, Niels Castelijns, Christon Dokter, 
Malik Hannachi, Vincent Hau, Adriaen van Helden, Jules 
Linnewiel, Sam Manukilej, Sander Mellema, Sem 

Remkes, Ruben Uildriks, Tijn de Vos, Jip Warners en 
Hielke Warris. 
 

We wensen de kinderen veel succes in het 

voortgezet onderwijs en hopen ze nog een 

keer met hun rapport terug te zien. 
 
 

Einde van het schooljaar 

Het schooljaar is voorbij! Er is hard gewerkt door 

alle kinderen en leerkrachten en er zijn goede 

vorderingen behaald. 

 

Namens het team van de Emmaschool wil ik alle 

ouders, die op welke manier dan ook hebben 

meegeholpen, zoals de verkeersbrigadiers, 

klassenouders, biebouders, verkeersouders, het 

kriebelteam, de adverteerders, excursie-ouders, 

vervoerouders, atelier-ouders, creatieve ouders, 

OR en MR en alle anderen heel hartelijk bedanken 

voor de inzet in het afgelopen schooljaar. De 

kinderen en het team hebben uw hulp zeer 

gewaardeerd.  

 

Wat mij zorgen baart, is de beschikbaarheid van 

invalleerkrachten. Gelukkig hebben we vanaf 

september alle groepen bezet, maar afgelopen 

periode hebben diverse groepen geen invaller 

gehad en heeft u uw kind thuis opvangen. Plateau 

Integrale Kindcentra doet er van alles aan om 

nieuwe leerkrachten te werven en te binden aan de 

stichting. Helaas is het een kleine vijver, waar veel 

schoolbesturen in vissen.  

Op sommige Asser scholen zijn nog niet alle 

groepen na de zomervakantie voorzien van een 

leerkracht en dat is wel een signaal dat het steeds 

lastiger wordt. Gelukkig is het  werkplezier hoog en 

ziekteverzuim laag op de Emmaschool en zijn er 

niet veel extra mensen nodig, maar als de 

landelijke trend zich doorzet, kunnen we ook in 

deze regio grotere problemen verwachten. 

  

 



 

     

 

  

  

 

In de eerste week na de zomervakantie 

ontvangt u een papieren versie van de 

jaarkalender, waarin (bijna) alle 

evenementen voor het komende 

schooljaar genoemd worden. Een nieuwe 

versie van de schoolgids staat na de 

zomer op de website of kunt u afhalen bij 

de conciërge. 

 

Na de zomervakantie werk ik nog één 

week op de Emmaschool. Mijn laatste 

werkdag is vrijdag 29 augustus en per 1 

september begin ik bij OPO Noordenveld 

in Roden. Er is  zicht op een interim-

directeur voor de korte termijn en de 

sollicitatieprocedure voor een opvolger is 

inmiddels gestart.  

 

Mede namens het team van de 

Emmaschool wens ik iedereen een goede 

zomervakantie en we zien alle kinderen 

en ouders graag weer terug op maandag 

26 augustus. 

  

Met vriendelijke groet,  

Han Sijbring 
 

OR-Afscheid 

De OR heeft vorige week afscheid 

genomen van Rita, Gaby, Sandra en 

Jasper. Bedankt voor jullie inzet voor de 

school en de kinderen ! 

 

 

Extra lokaal 

De aanvraag voor een extra 

groepslokaal bij de gemeente heeft 

opgeleverd, dat we een lokaal in een 

school aan de Talmastraat kunnen 

krijgen i.v.m. leegstand op die 

locatie. 

 

We hebben besloten om daar niet met 

één groep naar toe te gaan en we kiezen 

voor de minst slechte vervolg-oplossing, 

namelijk het continueren van groep 1/2d 

in het speellokaal. Er is tegelijkertijd 

extra gymzaalruimte in de Aubussonhal 

gehuurd om alle kleutergroepen een 

gymles te kunnen geven. Volgend 

schooljaar zal er opnieuw een aanvraag 

gedaan worden voor twee groepen, die 

we dan nodig hebben. 

 

Leren winnen en verliezen 

In het afgelopen jaar zijn we 

regelmatig tegengekomen dat 

kinderen het moeilijk vinden om te 

verliezen. Winnen is leuk, maar met 

verliezen moet je leren omgaan.  

 

Dit geldt niet alleen voor 

gezelschapsspelletjes, maar ook voor een 

partijtje voetbal, tikkertje, niet vooraan 

in de rij staan, wachten op een beurt etc.  

 

Het is goed dat kinderen winnen en 

verliezen ervaren en daarom krijgen alle 

kinderen vandaag een Emmaschool-

kaartspel mee naar huis, zodat u in de 

zomervakantie regelmatig met elkaar 

kunt oefenen. 
 

 


