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Lampionnenshow
Het was weer een prachtige show. Alle kinderen
hebben heel erg hun best gedaan en dat was te zien.
Alvast veel plezier met Sint Maarten!

Nieuw meubilair
Voor de herfstvakantie heeft de Emmaschool te horen
gekregen dat er nieuw meubilair aangeschaft mag worden!
Een werkgroep is druk bezig geweest met het uitzoeken van
de stoelen, tafels en vooral de kleuren. Woensdag 11
december wordt al het oude meubilair opgehaald en naar een
goed doel gebracht. Donderdag 12 december komt het
nieuwe meubilair.

Aanwezigheid Meintho Krol
11,12,13 november week 46
18,19,22 november week 47
25,26,27,29 november week 48
Aanmelden broertjes en zusjes
Als u al een kind bij ons op school heeft dan is het voor ons
erg handig om te weten wanneer zijn/haar broertje of zusje op
school komt. Wilt u dan zo snel mogelijk een inschrijfformulier
inleveren. Dan kunnen wij alvast rekening houden met de
komst van uw zoon/dochter.
Staking
Woensdag 6 november is er door de leerkrachten van de
Emmaschool geprotesteerd. Wij hebben gemeend dit te doen,
omdat wij ons ernstig zorgen maken rondom het leraren
tekort. Ook op de Emmaschool is dit merkbaar en zijn wij al
een aantal keren genoodzaakt geweest een groep naar huis
te sturen. Verder vinden wij dat de werkdruk en de salariskloof
met het beschikbaar stellen van incidenteel geld niet worden
opgelost. Deze problemen vragen om structurele middelen.

Werkzaamheden Irenestraat
Zoals u heeft gemerkt wordt er hard gewerkt aan de
Irenestraat. De aannemer verwacht volgende week de
werkzaamheden af te ronden. Wilt u zo veel mogelijk
met de fiets komen? Dit komt de verkeersveiligheid voor
de kinderen ten goede!

Indien het voorlicht en het achterlicht ook in orde
zijn, dan krijgt de fiets een OK sticker. Daarnaast
wordt er nog gekeken naar het zadel en de ketting.

Studiedag 18 oktober
De dag voor de herfstvakantie hebben de leerkrachten
een leerzame studiedag gehad. Het thema was
Expliciete, Directe Instructie Emmaschool (EDIE). De
leerkrachten hebben lessen voorbereid en er is extra
aandacht besteed aan de “Controle van begrip vraag”.
De komende weken gaan de leerkrachten hier verder
mee aan de slag.

Vervanging
In de media wordt duidelijk aangegeven dat het zeer
moeilijk is om vervanging te krijgen in het
basisonderwijs. De nood in het westen van het land is
erg hoog, maar helaas merken we in Assen ook dat het
moeilijk is om zieke leerkrachten te vervangen. De
afgelopen periode zijn we al diverse keren genoodzaakt
om een groep kinderen thuis op te laten vangen. We
begrijpen dat dit zeer vervelend is. We vinden het dan
ook erg fijn om te bemerken dat ouders hier zonder
probleem gehoor aan geven!
Fietscontrole
Woensdag 20 november is weer de jaarlijkse
fietscontrole voor de groepen 5 tot en met 8. Wilt u
zorgen dat uw kind die dag op de fiets naar school komt?
De vrijwilligers van VVN zullen zorgdragen voor de
controle. Er wordt op de volgende punten gelet:
- stuur
- bel
- handvatten
- remmen/remblokjes
- voorband
- achterband
- spaken
- reflectoren wielen
- trappers
- reflectoren trappers
- rode achter reflector

Agenda
November
16
20

Aankomst Sinterklaas in Assen
fietscontrole

December
5
12
19
20

Sinterklaasfeest op school.
Continurooster van 8.30-14.00
inloopmiddag
kerstviering
alle kinderen vrij om 12.00 uur

