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Coronavirus  

 

Er is de laatste dagen veel aandacht in de media 

voor het Coronavirus. Het virus is inmiddels 

ook in Nederland geconstateerd, maar 

wij nemen nog geen bijzondere maatregelen. 

Wel volgen wij te allen tijde de richtlijnen van 

het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu) en de GGD.   

Uiteraard zijn wij alert en hebben wij 

afgesproken dat er extra aandacht is voor 

hygiëne. Denk daarbij aan het (vaker) wassen 

van handen en de kinderen eraan herinneren 

dat we niezen en hoesten in de elleboog.   

Voor vragen en meer informatie over het 

coronavirus verwijzen wij naar de website van 

het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden).  

Daar is een actuele en zeer uitgebreide “vraag 

en antwoord” beschikbaar. Heeft u vragen over 

de aanpak binnen Plateau dan kunt u terecht bij 

de directeur van uw kindcentrum. Dat is uw 

eerste aanspreekpunt voor zowel onderwijs als 

kinderopvang.  

U mag uw vraag ook mailen 

aan communicatie@plateau-assen.nl 

Vacature directeur  

 

Aanstaande maandag is de sluitingsdatum voor 

de vacature van directeur. Halverwege maart zal 

duidelijk worden wie onze nieuwe directeur 

wordt.                                                                          

Contact met directeur via mailadres 

 

Heeft u een vraag of wilt u contact leggen met 

Meintho Krol dan kan dit via: 

directie@kindcentrum-emmaschool.nl 

Dit omdat mailen via de website wel eens 

problemen geeft. 

Voorstellen nieuwe conciërge  

Omdat onze conciërge Chris langdurig ziek is, 

hebben wij een nieuwe conciërge gezocht en 

gevonden. Het is Jan Dilling. Hieronder stelt Jan 

zich voor. 

 

 

Hallo,   

Ik heet Jan Dilling en ben 56 jaar. Ik woon in 

Assen, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik mag 

graag lopen, fietsen en puzzelen. Na mijn 

schooltijd heb ik bijna 22 jaar bij V&D gewerkt. 

Eerst in de verkoop en later als chef logistiek. 

Door de zoveelste reorganisatie moest ik op zoek 

naar een andere baan en kwam na diverse 

logistieke banen, bij o.a. het Martini ziekenhuis 

en het Hof van Saksen, terecht bij de ASKA, nu 

Plateau. Ik werk als chauffeur voor het vervoer 

van kinderen van en naar school, sport en 

opvang. Ook doe ik regelmatig een overblijf. Ik 

vind het werk als chauffeur erg leuk, maar 

daarnaast mag ik een poosje conciërge zijn op 

de Emmaschool. Een nieuwe uitdaging, waar ik 

veel zin in heb. 

 

http://www.emmaschool-assen.nl/
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
mailto:communicatie@plateau-assen.nl
mailto:directie@kindcentrum-emmaschool.nl


 

     

 

  

  

 

"De lijst van Braaksma" 

Twee leerlingen uit groep 7 hebben het 

oorlogsmonument "De lijst van Braaksma" 

bestudeerd. Deze lijst heeft na de oorlog tot 

eind jaren 60 in de hal van de Emmaschool 

gehangen en is daarna op zolder beland. 

De leerlingen vertellen in Asser Praat over 

dit monument. Ook hebben zij informatie 

van een slachtoffer, vermeld op de lijst, in 

het bijzonder bestudeerd. 

 

Hieronder het persbericht: 

‘Asser Praat’ besteedt ruim aandacht aan de 

Tweede Wereldoorlog. De laatste editie van 

het vierde seizoen van deze praatshow over 

Assen en de Assenaren in Theater DNK 

wordt een bijzondere. Op 13 april is het 75 

jaar geleden dat Assen is bevrijd en dat 

vraagt om een speciaal programma. Want is 

alles al bekend over die oorlog en de 

bevrijding? Nee dus. 

Kolonel Harold de Jong komt vertellen hoe 

de stad 75 jaar geleden is bevrijd. De 

beelden van Canadese militairen die de stad 

innemen zijn genoegzaam bekend, maar De 

Jong heeft net een boek met als titel “Franse 

para’s in Drenthe” gepresenteerd, over de 

belangwekkende maar vergeten rol van 

Franse parachutisten daarbij. Hij zoomt 

speciaal voor Asser Praat in op hun acties in 

en rond Assen. 

En dan is er de niet eerder vertoonde film 

“Bommen op Assen” over een van de 

ernstigste oorlogsgebeurtenissen in de stad: 

het bombardement op de Esstraat in 1941. 

Daarbij zijn zeven mensen om het leven 

gekomen. In de film komen inmiddels 

overleden ooggetuigen aan het woord. 

Daarmee houdt het niet op, want leerlingen 

van Dr. Nassaucollege Penta en de 

Emmaschool komen vertellen over ‘hun’ 

monumenten. 

Omdat “Asser Praat” altijd gevarieerd is, 

wordt aandacht besteed aan een ander 

fenomeen, namelijk het Festival 

Vrouwenfilms dat nu als Internationaal 

Filmfestival Assen het veertigjarig bestaan 

viert. 

Uiteraard test een miniquiz, de historische 

kennis van Assen, Bert Naarding spreekt een 
kritisch slotwoord en duo Van Luie Kees  

lardeert als altijd het programma met een 

aantal toepasselijke liedjes. Dit alles vindt 

plaats in een gemoedelijke sfeer, waarin 

meepraten mag. De presentatie is in handen 

van Kars Klok en Bernd Otter. 

Praktische Informatie:  

Datum: zondag 15 maart 2020  

Aanvang: 14:30   

Entreeprijs: €7,50   

Tickets: www.dnk.nl 

 

Zitzakken 

Sinds december hebben wij ons nieuwe 

meubilair. We zijn hier heel blij mee. Er is in 

de meeste lokalen een zitzak aanwezig. De 

kinderen kunnen hierin heerlijk wegdromen 

als ze aan het lezen zijn. Echter is er met de 

bestelling van de zitzakken iets misgegaan 

en zodoende hebben we veel grote zitzakken 

over, die wij niet terug kunnen sturen. Het 

gaat om de Fatboy Original. De waarde van 

de zitzakken is 190 euro. We hebben nu het 

plan opgevat om de zitzakken te verkopen 

voor 95 euro. Van de opbrengst kopen we 

informatieve leesboeken en andere 

onderwijsmaterialen. Zo komt het geld direct 

ten goede aan de leerlingen en de lessen die 

gegeven worden. 

Zou u een zitzak over willen kopen van 

school, neem dan contact op met de 

administratie. Hierbij geldt: wie het eerst 

komt, het eerst maalt. 

Aanwezigheid directeur  
Meintho Krol is 3 en 13 maart afwezig. De 

overige dagen is hij op de Emmaschool, 

Kinderdagverblijf De Roos of het Stafbureau 

van Plateau. 

Agenda 

Maart 

16 Studiedag, alle leerlingen vrij 

18  Open Dag 

26/27 ANWB Streetwise 

 

 


