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Klassenouders 
Iedere groep heeft weer klassenouders. 
Bedankt! De klassenouders krijgen nog een 
uitnodiging voor een bijeenkomst. In de 
jaarkalender staat deze gepland op 7 
oktober om 20.00 uur. Deze tijd klopt niet, 
dit moet zijn 17.00 uur.  
 
 
Verkiezingen leerlingenraad 
Ook dit jaar zijn er weer verkiezingen 
gehouden voor de leerlingenraad. Iedere 
kandidaat heeft zichzelf in de groepen 
voorgesteld in een pitch van 1 minuut. Op 
dinsdag hebben de kinderen van de 
bovenbouw mogen stemmen. En de uitslag 
is: 
Joyce en Finn (groep 8), Wouke en Olivier 
(groep 7a), Lukas  (groep 6b), Nienke en 
Tim (groep 6a), Hugo, Noor en Delano Türk ( 
groep 7b).  
Gefeliciteerd met jullie plaats in de 
leerlingenraad en veel succes! 
 
 
Bijeenkomst verkeersouders 
De eerste bijeenkomst van de 
verkeersouders wordt verplaatst naar 
woensdag 9 oktober om 9.00 uur in de 
personeelskamer. U ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Aanwezigheid Meintho 
23, 24 en 25 september 
30 september, 1 en 3 oktober 
Op de andere dagen is Carola van Iterson 
aanspreekpunt.  
 
 
Bericht van de overblijf 
Graag wil ik u erop attenderen om uw gegevens 
en informatie te checken op uw account van 
overblijvenmetedith.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om meerdere 
telefoonnummers op de gegevenslijst te 
vermelden? Dan hebben we in geval van nood, 
meer mogelijkheden om u te kunnen bereiken. 
Liesbeth Veenstra 
Plateau@lunch Emmaschool 
 
 
Advertenties Geepeetje 
Er is weer ruimte om te adverteren op het 
Geepeetje, de website en de informatieschermen 
in de hal. Voor een klein bedrag per jaar hebt u 
een groot bereik.  
Hebt u interesse? Dan kunt u contact opnemen 
met de Vrienden van de Emmaschool, Linata 
Rutgers of Meintho Krol.  
 
 
Inleveren Jantje Beton-boekjes 
Alle kinderen uit groep 5 t/m 8, die meegedaan 
hebben aan de Jantje Beton-loterij, vragen wij 
de boekjes in te leveren bij de leerkracht voor 
26 september.  



 

     

 

  

  

 

Open Dag Emmaschool 
Voor nieuwe ouders wordt er op woensdag  
25 september van 9.00 tot 12.00 uur een 
Open Dag georganiseerd op alle openbare 
kindcentra met kinderopvang en 
basisonderwijs in Assen. Voor ouders is dit 
een mooie gelegenheid om eens vrijblijvend 
rond te kijken op de verschillende locaties 
van Plateau Integrale Kindcentra. 
 
Alle kindcentra hebben een eigen profiel. Het 
kan gaan om o.a. Dalton, Jenaplan, 
Ervaringsgericht, modern klassikaal, 
Adaptief of Cultuurschool. Iedere locatie 
heeft haar specifieke deskundigheid, die zij 
ten goede laten komen aan de kinderen. 
Tijdens de Open Dag kunt u over alle 
achtergronden, praktische zaken en 
doorgaande leerlijnen geïnformeerd worden.  
 
Op alle kindcentra kunnen kinderen van 0 
tot 12 jaar opgevangen worden van 7.00 tot 
19.00 uur. Kinderopvang en een naschools 
activiteitenaanbod behoort ook tot de 
mogelijkheden.  
U bent van harte welkom op Kindcentrum 
Emmaschool, Het Sterrenschip, 
Kloosterveen, Baggelhuizen, Driemaster, De 
Veldkei, De Marskramer, De Heksenketel, 
Theo Thijssen, De Vuurvogel, De Meander en 
Valkenhorst. 
  
Kent u ouders die nog een goede school 
zoeken? Wilt u hen dan tippen over deze 
Open Dag? 
  
 

 

 

Agenda 
September 
25 Open Dag Plateau 
 
Oktober 
7 17:00 uur bijeenkomst  

klassenouders 
9 09:00 uur bijeenkomst 

verkeersouders 
20 start Kinderboekenweek 
11 herfstfair  
14 inloopmiddag 
17 inloopmiddag 
18 studiedag (alle kinderen vrij) 
19-27  herfstvakantie 
 
 
 
 


