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Afspraken tijdens gym
 Sieraden worden afgedaan, oorbellen
mogen mits afgeplakt (zelf pleisters
meenemen)
 Lang haar moet vast in een staart of een
vlecht
 Leerlingen dragen gepaste gymkleding;
(korte) broek met T-shirt of een gympakje
 Leerlingen dragen gymschoenen
 Mocht een leerling zijn/haar gymkleding
vergeten zijn, dan staat er op school een bak
met reservekleding. Deze kleding mag
geleend worden. Na gebruik graag wassen
en inleveren bij de leerkracht. Mocht er geen
geschikte kleding meer in zitten, dan mogen
de kinderen voor 1 keer mee doen in eigen
kleding. Bij een 2e keer zitten ze aan de
kant.
 Leerlingen mogen deodorant gebruiken in
de vorm van een roller. Er worden geen
spuitbussen gebruikt.
 Er wordt na gymnastiek niet gedoucht

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één
(of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15
november 2019 in op school
 Wij leveren de verzamelde kassabonnen
in bij een Bruna-winkel
 Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon
 Dan mag t/m 15 december 2019 voor
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitgezocht worden in een Brunawinkel
Wij hopen dat u samen met de kinderen
meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden
op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met juf
Margreet of een Bruna-winkel op.
Te laat komen

Bruna actie
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens deze week organiseert Bruna de actie: ‘Sparen
voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor-)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u
en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden
met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!

Regelmatig zien wij dat kinderen te laat op
school komen. Als kinderen te laat komen
missen ze een deel van de les en verstoren die
voor anderen. Veelvuldig te laat komen kan
zorgen voor een leerachterstand, omdat het ten
koste van kostbare onderwijstijd.
Wij vragen u dan ook met klem kinderen 5-10
minuten voordat de les begint op school te
brengen. Deze tijd is belangrijk zodat uw kind
sociale contacten kan leggen en bijvoorbeeld een
speelafspraak kan maken. De juf kan hierdoor
op tijd haar les starten met alle kinderen.
Als blijkt dat uw kind regelmatig te laat komt,
zal de leerkracht u hierop aanspreken. Bij
herhaling zal de leerkracht dit melden bij de
directie. Deze zal contact opnemen met de
ouders en een melding doen bij de
leerplichtambtenaar.

Schoolbieb

Kinderboekenweek bij boekhandel

Het openen van onze schoolbieb gaat steeds
beter. Ieder uurtje dat we open kunnen
geeft leerlingen meer de gelegenheid om
boeken te lenen. Inmiddels hebben we elke
dag één moment. Dit zouden we graag nog
verder uitbreiden.
Voor de woensdag OF de vrijdagochtend,
van 8.45uur tot 9.30uur zijn wij op zoek
naar ouders, die eens in de vier weken
willen helpen in de schoolbieb. Hierdoor
ontstaat er met een groep van een aantal
ouders een roulatieschema.
Op zo'n moment zullen er leerlingen naar de
bieb komen om hun gelezen boek terug te
brengen en een nieuw boek uit te zoeken.
Aan u de taak om deze boeken te scannen
(uitleg van het systeem wordt verzorgd).
Sommige leerlingen vinden het heel fijn om
wat hulp te krijgen bij het zoeken naar een
nieuw boek.

Van der Velde
9 oktober: Knutselmiddag Reis mee!
14.00 - 17.00 uur
Voor kinderen van alle leeftijden
organiseren wij een gezellige
knutselmiddag. Maak een super stoere
raceauto, een vrolijk regenboogwagentje
of een mooie prinsessenauto. In een
mum van tijd knutsel je met onze hulp zo
een heel wagenpark in elkaar.
De entree is gratis en wij zorgen voor
drinken met iets lekkers erbij.
Jij komt toch ook?
Gedempte Singel 11 | Assen | 0592317519 assen@boekhandelvandervelde

Zou u ons en de leerlingen eens in de vier
weken drie kwartier willen helpen? Vragen
en aanmeldingen kunnen gestuurd worden
naar m.vandereerden@plateau-assen.nl

Verkeersouders gezocht!
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor de
‘Werkgroep Verkeer’, die mee willen denken
over de verschillende verkeerssituaties
rondom onze school.
Wie helpen er mee?
Belangstellenden kunnen zich melden en/of
informatie opvragen bij Tineke van Driel of
Meintho Krol.
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 Stichting Vrienden van de
Emmaschool, Linata Rutgers of Meintho Krol.

Agenda
Oktober
7
17:00uur bijeenkomst
klassenouders
9
9:00uur bijeenkomst
verkeersouders
11
Herfstfair
14
Inloopmiddag
17
Inloopmiddag
18
Studiedag (alle kinderen vrij)
19-27 Herfstvakantie
November
7
Lampionnenavond
16
Aankomst Sinterklaas in Assen

