
  

 

Het GeePeetje 

Pr. Irenestraat 6, 9401 HH, Assen, 0592-820640 
www.emmaschool-assen.nl  

info@kindcentrum-emmaschool.nl 
 

Jaargang 23 nummer 18 

Datum           7-7-2021 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

MijnSchool-foto’s 
Afgelopen jaar zijn er leuke foto’s geplaatst 
op MijnSchool. Deze worden in de 
zomervakantie verwijderd. Wilt u ze nog 
hebben voor in het plakboek? Deze foto’s en 
eventuele documenten kunt u makkelijk 
downloaden via de app op uw mobiel met de 
downloadknop. 
 
Laatste schooldag 
Aanstaande vrijdag zijn de kinderen om 
12.00 uur vrij. Wanneer u gebruikt wenst te 
maken van de naschoolse opvang, dient u dit 
aan te passen in het ouderportaal.  
 
Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO)  
Al eerder heeft u iets kunnen lezen over het 
NPO. Op de achtergrond is de school hier 
druk mee bezig. Ondertussen staan we op 
het punt om de juiste interventies te 
koppelen aan de onderwijsbehoeften van 
onze leerlingen. Alle interventies worden 
opgenomen in het jaarplan van de school.  
 
Project schoolbieb 
Nadat er vorig schooljaar hard is gewerkt aan 
het leesboekendeel van de schoolbieb is er dit 
schooljaar veel gebeurd rondom de 
informatieve boeken. De verouderde boeken 
zijn afgeschreven. Wellicht heeft u hier wat 
van meegekregen, want alle kinderen hebben 
de kans gehad om deze boeken te bekijken 
en mee naar huis te nemen. 
Vervolgens zijn er veel nieuwe boeken 
aangeschaft. Deze sluiten vooral aan bij de 
DaVinci-onderwerpen. We zijn heel trots op 
de aanvullingen en op de huidige collectie. 
 

Afscheid Natasja 
Afgelopen week heeft Natasja aangegeven dat 
zij na de zomervakantie start met een nieuwe 
baan als bovenschools-schoolopleider. Dit 
betekent dat zij afscheid neemt van ons 
Kindcentrum. Wij bedanken Natasja voor haar 
inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel 
plezier bij haar nieuwe uitdaging.  
 
Welkom nieuwe leerkrachten 
Komend schooljaar starten er een aantal 
nieuwe leerkrachten in ons team.  
In groep 5 start na de zomer Mathilde 
Greeven. Mathilde komt werken op maandag 
t/m vrijdag.  
Het vertrek van Natasja betekent een 
wisseling voor de bezetting van groep 4. 
Gelukkig is er inmiddels een nieuwe leerkracht 
gevonden voor deze groep, die na de 
zomervakantie naast Marriët zal starten. 
Manon Reinders werkt full-time en gaat op 
maandag, dinsdag en woensdag voor groep 4 
staan. Op donderdag en vrijdag zal ze in 
verschillende groepen worden ingezet.  
Zoals bij u bekend gaan Annemarie en Rianne 
met zwangerschapsverlof.  
Ter vervanging van Annemarie komt Bastiaan 
de Wit in groep 4/5 naast Margreet. Bastiaan 
zal op maandag, dinsdag en woensdag voor 
de groep staan. 
Ter vervanging van Rianne komt Lotte 
Kooistra in groep 1/2D naast Yvonne. Lotte 
zal op donderdag en vrijdag voor de groep 
staan.  
Hiernaast stelt Mathilde Greeven zich aan u 
voor. Ook de andere nieuwe leerkrachten 
stellen zich voor in de bijlage bij dit 
GeePeetje.  
 



 
     

 

  

  

 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Mathilde Greeven, ik ben 23 
jaar en woon in Norg. In mijn vrije tijd 
mag ik onder andere graag wandelen, 
lezen of films bekijken. 
Afgelopen schooljaar heb ik mijn studie 
tot leerkracht basisonderwijs af kunnen 
ronden op de Pabo in Assen. Voorgaand 
heb ik de opleiding onderwijsassistent 
gevolgd. 
Gedurende deze opleiding heb ik mijn 
eerste stage mogen lopen op de 
Emmaschool. Wanneer ik hierop 
terugkijk, doe ik dat met een positieve 
blik.  
Beide studies (inclusief de stages) heb ik 
met veel plezier doorlopen en de 
kinderen geven mij veel energie. 
Na de zomervakantie zal ik werkzaam 
zijn als leerkracht van groep 5 op IKC 
Emmaschool.  
Ik kijk er naar uit! 
 

 

 

Schoolkalender 
De schoolkalender is in de loop van het 
volgend schooljaar ook te vinden op 
MijnSchool onder het kopje ‘agenda'. 
MijnSchool wordt zo nog gebruiksvriendelijker 
en u mist nooit meer belangrijke data.  
De papieren versie wordt zoals gewoonlijk 
uitgedeeld in de eerste schoolweek. 
 
En dan nu... Zomervakantie!  
We hebben met z'n allen keihard gewerkt dit 
jaar. Het was een jaar waarin veel werd 
gevraagd van de kinderen, leerkrachten en 
ouders. We hebben laten zien hoe flexibel we 
allemaal zijn.  U heeft misschien uw kind 
beter leren kennen door meer samen te 
werken en meer tijd met elkaar door te 
brengen. We hebben ook gemerkt dat we 
allemaal het liefste de kinderen op school 
zien. Dat geeft weer hoe belangrijk ons 
onderwijs is, hoe belangrijk groepsvorming is, 
hoe belangrijk onze kinderen zijn. Volgend 
jaar gaan we hopelijk weer mooie stappen 
maken. Met de kinderen en samen met u. 
Eerst vakantie! Bijkomen, terugkijken en 
mooie plannen maken voor volgend 
schooljaar. Bedankt voor uw vertrouwen en 
geniet van de (hopelijk) zonnige zomer!   
                      

 
 
Agenda 
Juli     
9     Vakantie! alle kinderen 12.00 uur vrij 
 
Augustus  
23    Eerste schooldag vanaf 8.20 uur 


