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15 maart 2018   rapport mee naar huis 

19/20 maart 2018   rapportgesprekken  

 

 

Volgende week kunnen we genieten van een koude voorjaarsvakantie. Veel plezier 

allemaal. We zien jullie graag weer op maandag 5 maart!  

 

 

Afgelopen maandag heeft de school een bezoek gehad van een inspecteur van het 

onderwijs. Steekproefsgewijs waren wij aan de beurt. Er is gekeken naar het didactisch 

handelen van de leerkrachten en naar de ambities van de school. Er werd geen oordeel 

gegeven, maar de inspecteur neemt zijn bevindingen mee naar ‘De staat van het 

onderwijs in Nederland’.  

Wel voerde de inspecteur een reflectiegesprek met het schoolteam. Daarin spraken we 

over ons onderwijs, waarin heel veel op orde is. De mooie tips die we meekregen gaan 

we zeker gebruiken. 

 

 

Herfstvakantie  20 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie   22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  16 februari t/m 24 februari 2019 

Goede Vrijdag  19 april 2019 

Paasmaandag   22 april 2019 

Meivakantie   23 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaart + vrijdag 30 en 31 mei 2019 

Pinkstermaandag  10 juni 2019 

Zomervakantie  13 juli t/m 25 augustus 2019 (eerste schooldag 26/8/2019) 

 

 

 

Heb jij je al opgegeven voor de 4 Mijl van Emmen Kidsrun? Dit kan nog tot 4 maart 

aanstaande. 

Bij de Kidsrun kennen we geen verliezers, bij de finish wachten we je op met een gave 

medaille, kleine presentjes en zelfs Coolbear staat er met zijn team om jou naast een 

high five een gezonde dorstlesser te geven. 

De allersnelste jongen en meisje in zijn eigen categorie wint ook twee vrijkaarten van 

Plopsa. 
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3 categorieën  4 en 5 jarigen     500 meter 

   6,7 en 8 jarigen    1000 meter 

   9 en 10 jarigen   1000 meter 

 

Wij hopen je te zien op zondag 8 april,  neem je familie mee om naar je prestatie te 

kijken, Tot dan! 

www.de4mijlvanemmen.nl 

 

In groep 3 werd vandaag het LETTERFEEST gevierd. Complimenten voor de 

knappe lezers in de groep. Ze hebben vanmiddag een echte schoolpen gekregen. 

 

 

In groep 1/2 werd vandaag het verkleedfeest gevierd. Feest vieren, verkleed naar school 

komen, smikkelen, knutselen en dansen. Heerlijk!  

 

       
 

 

 

4 maart    Ariunaa   groep 7 

5 maart   Mathijs   groep 5 

11 maart   Damian   groep 2 

13 maart   Calissa    groep 1 

18 maart   Stefan    groep 8 

21 maart   Jorid    groep 2 

22 maart   Julia    groep 5 

27 maart   Andy    groep 3 

 

 

 

Gefeliciteerd! 

http://www.de4mijlvanemmen.nl/

