Aanpassingen van de maatregelen

Cameratoezicht

Het advies voor leerlingen van groep 6
t/m 8 om preventief te testen vervalt per
direct. Deze kinderen krijgen geen
zelftesten meer mee naar huis.

Het Kindcentrum Emmerhout, het
gebouw waarin onze school gevestigd is,
is van de gemeente Emmen . De
gemeente heeft camera’s aan de
buitenkant van het gebouw geplaatst.

Juf Esther
Juf Esther gaat onze school verlaten.
M.i.v. 4 april gaat ze werken op obs De
Vlinderhof in Noord-Sleen.
Juf Esther heeft bijna 17 jaar op de
verschillende openbare basisscholen in
Emmerhout gewerkt. Eerst als
leerkracht, daarna ongeveer 5 jaar als
intern begeleider en het laatste jaar
weer als leerkracht van groep 4b. We
vinden het erg jammer dat we afscheid
van haar moeten nemen. We wensen
Esther veel succes met haar nieuwe
baan.
Meester Sandro Casula komt tot de
zomervakantie op onze school werken en
is de opvolger van juf Esther. Sandro
komt de komende maandagen
meedraaien en start op maandag 4 april
in groep 4b. Hij zal zich later voorstellen
in de nieuwsbrief.

Het doel van deze camera’s is het
voorkomen en vastleggen van inbraak en
vandalisme. De camera’s nemen op, op
werkdagen van 17.00 uur tot 7.00 uur
en in het weekend de hele dag.
Meer informatie over o.a. de camera’s en
het gebruik van de beelden vindt u in het
document “Protocol cameratoezicht
Kindcentrum Emmerhout”. Dit protocol
staat in SchouderCom, bij de algemene
documenten.
Als u vragen heeft over de camera’s kunt
u contact opnemen met Lydia Jeuring.

Mocht u een gesprek met mij willen of
iets vragen over uw zoon of dochter in
de instroomgroep, kunt u mij bereiken
via SchouderCom of mij voor schooltijd
aanspreken, zodat we een afspraak
kunnen maken voor een
woensdagmiddag.

Even voorstellen
Mijn naam is Alice Trip. Samen met mijn
twee zoons van 17 en 21 jaar woon ik in
de Rietlanden. Mijn vriend woont in
Heerenveen en we pendelen al 12 jaar
heen en weer tussen Emmen en
Heerenveen.
Vorig jaar juni heb ik mijn diploma
gehaald van de Pabo-zij instroom. Sinds
2008 werk ik met veel plezier voor
Openbaar Onderwijs Emmen. Lange tijd
heb ik gewerkt op Obs Angelslo, eerst als
administratief medewerkster en later als
leerkracht. Na het behalen van mijn
diploma ben ik gaan werken op De
Runde in Emmercompascuum (groep 7
en later ook groep 1/2, 4,5,6 en 8.
Na de voorjaarsvakantie is de
instroomgroep gestart en ben ik
begonnen op De Kubus. Wat een leuke
kinderen en wat een aardige en
hulpvaardige collega’s. Op dit moment
zitten er 7 kinderen in de instroomgroep,
maar er komen snel meer kinderen bij.
Op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag werk ik nog op Obs De
Runde.

Agenda
maart
2125
30

Week van het Geld op De Kubus
Grote Rekendag

april
5
15
17 en 18
20 en 21
22
27 april
t/m 8
mei

Oud papier
Goede Vrijdag en
schoolvoetbaltoernooi
Pasen
Cito Eindtoets
Koningsspelen
meivakantie

