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Vervanging 
 
Omdat juf Linda onze school gaat verlaten, zijn 
wij heel snel op zoek gegaan naar een 
vervanger voor haar. Wij hebben Gitte Liebe 
aangenomen als nieuwe leerkracht Engels. Gitte 
zal op dinsdag en donderdagochtend les gaan 
geven. Wij wensen haar een fijne tijd op de 
Emmaschool. Gitte stelt zich hieronder aan u 
voor. 
 

 

 
Hello, 
 
My name is Gitte Liebe and I’m going to be 
teaching English at the Emmaschool from the 
25th of february. I’m 47 years old and live in 
Anderen with my family and animals. My 
hobbies are reading, walking with my dogs, 
cooking and baking. 

When I was 20 I lived in Bristol, England, for six 
months and there I fell in love with the English 
language. 

 
I’ve been working as a primary teacher for 22 
years. I’ve always loved teaching English and 
this year I started a course on teaching English 
as a second language, CELT-P. I hope to finish 
the course in august this year. I’m currently 
working as a group 6 teacher in Annen and will 
combine two jobs. I hope to see you at the 
Emmaschool on a Tuesday 

 

Vervanging juf Tally 

 

Juf Tally gaat na de voorjaarsvakantie met 
zwangerschapsverlof. Het heeft even geduurd, 
maar we hebben twee leerkrachten gevonden 
die haar gaan vervangen. 
Juf Ingrid zal op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 
6b en juf Geke op de dinsdag. Ook juf Ingrid en 
juf Geke wensen wij een hele fijne tijd op de 
Emmaschool. Hieronder stellen zij zichzelf voor. 
 

Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Geke Rotteveel en ik ben enkele 
jaren geleden, na 35 onderwijsjaren in het lager 
onderwijs, met vervroegd pensioen gegaan. 

Dit beviel in eerste instantie prima, maar al 
gauw merkte ik dat ik het contact, de interactie 
en de uitdaging om met kinderen te werken toch 
wel miste. Zodoende besloot ik om weer af en 
toe voor de klas te gaan staan. 

Eerst op de school waar ik het laatst had 
gewerkt. Maar nu ga ik na de voorjaarsvakantie 
1 dag lesgeven in groep 6 van de Emmaschool. 

Een leuke, nieuwe uitdaging. 



 

     

 

  

  

 

Dag allemaal, 
 
Mijn naam is Ingrid Bron en na de 
voorjaarsvakantie ben ik samen met juf 
Geke de juf van groep 6B zodat juf Tally kan 
genieten van haar zwangerschapsverlof. 

Ik ben maandag in de klas wezen kijken en 
ik heb er heel veel zin in om na de vakantie 
aan de slag te gaan met deze fijne groep 
kinderen. 
 
Graag wil ik jullie wat over mezelf vertellen. 
Ik ben Ingrid Bron en ik woon met mijn man 
en onze drie kinderen in Assen. Nadat ik de 
pabo heb afgerond in Zwolle heb ik met heel 
veel plezier als juf gewerkt bij de 
Wilhelminaschool en de Emmaschool (!)in 
het dorpje Heerde. Omdat mijn man in het 
Noorden van het land werkt zijn we 
ongeveer 10 jaar geleden verhuisd naar 
Assen. 
 
Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen 
maar op dat moment waren er heel weinig 
banen in het onderwijs, daarom heb ik me 
laten omscholen tot doktersassistente. Ik 
heb hierna 7 jaar gewerkt als 
doktersassistente bij huisartsenpraktijken 
maar ook bij de kinderpolikliniek van het 
WZA. Het kan dus zijn dat je me hier van 
kent. Hoewel doktersassistent een hele 
leuke baan is bleef ik het onderwijs toch 
missen. Daarom ga ik nu weer met heel veel 
plezier aan het werk op de Emmaschool, 
ditmaal in Assen. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in onze 
tuin of lekker aan het wandelen, als ik dan 
thuis kom lees ik graag spannende boeken. 
Verder kook ik graag een lekkere maaltijd… 
die we dan met zijn allen gezellig samen 
opeten. 
 
Mocht iemand vragen hebben dan mag je 
me na schooltijd even aanspreken. 

Tot ziens op de Emmaschool! 

 

                                                                                

 
  

Streetwise 

Iedere twee jaar komt een ploeg van de 
ANWB Steetwise aanbieden op de 
Emmaschool. Dit jaar zijn wij weer aan de 
beurt en wel op donderdag en vrijdag 26 en 
27 maart. Tijdens de lessen wordt vooral 
aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. 
U krijgt hierover nog informatie en een 
programma toegestuurd. 

 

Aanwezigheid directeur  
Meintho Krol zal volgende week maandag 
dinsdag en woensdag aanwezig zijn.  
Namens het team van de Emmaschool 
wensen wij jullie allemaal alvast een fijne 
voorjaarsvakantie. 

Agenda 

Februari 
15 eerste dag voorjaarsvakantie 
24 weer naar school 
 


