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Nieuwe keuken 
Onze nieuwe keuken is bijna klaar! Alleen nog twee 
ovens en de magnetron en dan kunnen we hem in 
gebruik nemen! Dit gaan we natuurlijk met een 
feestelijk tintje doen en we hopen dat de 
burgemeester of de wethouder even langs wil komen 
om te proeven van al het lekker dat we gaan maken. 
We zijn er ontzettend blij mee! Hieronder vast een 
indruk van de keuken. We hopen dat u na de 
zomervakantie de keuken met eigen ogen kunt 
komen bewonderen! 

  
 

Schoolfotograaf 
Komende dinsdag (25 juni) zal schoolfotograaf Kristel 
Reuvers de kinderen op de foto komen zetten. Er 
worden portretfoto’s gemaakt en een groepsfoto. 
Broers/zussen die op Emmermeer zitten worden ook 
samen gefotografeerd. Broertje/zusjes die nog niet 
op school zitten kunnen er dit jaar door de 
maatregelen helaas niet bij op. 
 

Activiteiten 
Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan of 
anders doorgaan dit schooljaar. Voor de komende 
zeven weken hebben we nog een aantal zeer leuke 
dingen voor de kinderen op het programma staan. 
Volgende week ontvangt u een compleet overzicht. 
Zo gaan we niet op schoolreis, maar organiseren we 
wel met een evenementenbureau een schoolactivi-
teit hiervoor in de plaats! Meer informatie volgt. 

Mobiel Media Lab (politie) 
Vandaag is de grote politievoorlichtingsvrachtwagen 
naar Emmermeer gekomen en heeft onze groep 7/8 
daar een bezoek aan gebracht. Ze hebben informatie 
gekregen door middel van een Kahoot van de 
jeugdagenten. Wijkagent Agnes Boeken kwam ook 
nog even kijken hoe de kinderen de quiz maakten. De 
kinderen wisten al best veel over pesten, social media 
(cyberpesten) en sexting. Erg leuk en leerzaam. 
 

 

 
 
Schoolfotograaf 
Komende dinsdag (25 mei) zal schoolfotograaf Kristel 
Reuvers de kinderen op de foto komen zetten. Er 
worden portretfoto’s gemaakt en een groepsfoto. 
Broers/zussen die op Emmermeer zitten worden ook 
samen gefotografeerd. Broertje/zusjes die nog niet 
op school zitten kunnen er dit jaar door de 
maatregelen helaas niet bij op. 
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