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Vervanging bij ziekte
Het wordt steeds moeilijker om vervanging te vinden
bij ziekte. Misschien bent u als ouder in het bezit van
een onderwijsdiploma en wilt u wel eens invallen op
de Emmaschool. U kunt zich dan melden bij de
directeur van de school.
Veilige schoolomgeving Emmaschool
De werkzaamheden aan de Prinses Irenestraat en de
Emmastraat zijn gereed. Vier maanden is gewerkt aan
nieuwe bestrating en de riolering. Met de nieuwe
inrichting zijn de straten klimaatadaptief en
verkeersveilig ingericht. Regenwater wordt in de straat
opgevangen en naar sloten en vijvers afgevoerd. De
schoolroute naar de Emmaschool is veiliger geworden
en comfortabeler voor fietsers.
De Prinses Irenestraat en Emmastraat hadden bij forse
regenbuien wateroverlast. Bij de nieuwe inrichting
wordt het regenwater in beide straten op een
natuurlijke manier afgevoerd naar vijvers bij de Dr.
Nassaulaan. Daarnaast zijn extra sloten in de tuinen
aangelegd om het regenwater op te vangen.
Bij de Emmaschool is een plein aangelegd om de
schoolomgeving aan te duiden. Dit gebied is voor de
voetgangers en de fietsers; auto’s moeten zich
aanpassen. In de Prinses Irenestraat bij de school mag
niet geparkeerd worden en niet stil gestaan voor het
halen en brengen. Het voetpad langs de Prinses
Irenestraat is aan één zijde verbreed, zodat er meer
ruimte is voor de voetgangers. Bij de Emmastraat is
een uitrit aangelegd, zodat ook hier aan voetgangers
voorrang wordt gegeven. Deze maatregelen zijn samen
bedacht met directie en verkeersouders van de
Emmaschool, omwonenden en met Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Assen.

We kunnen de Emmaschool verkeersveilig houden op

de volgende manier:
- We gaan te voet of op de fiets naar school
- Halen en brengen met de auto doen we alleen langs
de Dr. Nassaulaan of eventueel in de Emmastraat, maar
niet in de Prinses Irenestraat of Ulohof
- Verkeersbrigadiers van de Emmaschool helpen bij de
oversteek van de Dr. Nassaulaan
- De school en de verkeersouders zijn actief met
verkeerseducatie, zoals bij het praktisch
verkeersexamen en bij de controle van de
fietsverlichting.
Als we ons daar samen voor inzetten, dan geven we
het goede voorbeeld aan de leerlingen.

Nieuw meubilair

Kerstvakantie

Alle groepen van onze school zijn voorzien van
nieuw meubilair. Het ziet er prachtig uit en is heel
fijn om aan te werken. Kom gerust eens een kijkje
nemen in de groep van uw kind

Namens het gehele team van de Emmaschool
wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en
een gelukkig 2020

Fietskeuring

Agenda

Op 20 november was er een eerste fietscontrole
op de Emmaschool. Er werden 141 fietsen
gekeurd. 79,4% hiervan werden goedgekeurd. De
herkeuring vond plaats op 4 december. Alle fietsen
zijn tijdens de tweede keuring goedgekeurd. Een
100% score dus!!!!

Januari
6
29

eerste schooldag 2020
studiedag, kinderen vrij

Februari
17
start voorjaarsvakantie
23
einde
voorjaarsvakantiemini

