
 
Schooljaar 2022-2023 
 
Skagerrak 11, 8303 VA Emmeloord 
Tel: 0527-613159 
e-mail: c.vandermeulen@aves.nl  

 
Prikbord 22 september 2022 
 

Scholencross AV NOP  
Heb je je nog niet aangemeld voor de cross???? Doe dat dan snel. Het kan nog tot en met 
maandag 26 september. Daarna sluit de inschrijving.  
Op zaterdagmiddag 8 oktober en 5 november organiseert AV NOP de scholencross. Kinderen 
van groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. Het inschrijfformulier hangt in iedere 
klas op de deur. De kosten bedragen 3 euro. Je neemt deel aan beide dagen. De 
scholencross begint om 14.30 uur. Alle deelnemers krijgen na de inschrijving een brief met 
de laatste informatie.   
Sportieve groet,  
Meester Hidde, meester Jan en meester Arjen.   
 
Sint Franciscus Viering 
Op zondag 2 oktober aanstaande is er een viering voor alle kinderen van de Emmaus 

parochie in Rutten. Voor deze Sint Franciscusviering zijn wij nog op zoek naar 4 kinderen 

(vanaf groep 4) die iets willen voorlezen in de kerk. 

Zijn er leerlingen die dit willen doen, je kan je aanmelden via de mail bij: 

anouk_hagen@hotmail.com 

Vrijdagavond 30 september om 19.00 u oefenen wij met de kinderen in de kerk. 

Groetjes van Janneke en Anouk, 

Namens de gezinsviering werkgroep vanuit de Emmausparochie. 

 

Aandacht voor gezond leven en ons milieu 

Deze weken is er veel aandacht voor sporten en bewegen tijdens de nationale sportweek. 

Onlosmakelijk verbonden met sporten is het thema gezond leven en hoe gezond eten we. 

Ook op school besteden wij aandacht aan dit onderwerp. Dat brengt ons ook bij het thema 

trakteren van jarige leerlingen. In coronatijd hebben wij u gevraagd om traktaties vooral 

coronaproof       aan te leveren. (Lees voorverpakt etc.)  

Inmiddels zijn we weer zo goed als terug naar normaal maar zien we dat traktaties veelal nog, 

in heel veel plastic/karton, verpakt op school komen. Onze prullenbakken puilen er van uit. 

Daarnaast zien we dat traktaties in hoeveelheid toenemen. Het gebeurt dan ook regelmatig 

dat de helft van de traktatie wordt weggegooid. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken 

om de traktatie zo gezond mogelijk te houden en de hoeveelheid te beperken. Hoewel juffen 

en meester iets lekkers ook zeer waarderen, vragen wij u om uw aanbod te beperken. Er zijn 

meer dan 300 leerlingen op school. U kunt wel nagaan hoe vaak wij dan iets lekkers krijgen.  

Mede namens het team, C. van der Meulen 
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