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Mad  
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
Zonder Coronamaatregelen een nieuw schooljaar beginnen. Dat was toch wel een bijzondere 
ervaring. Iedereen kon gewoon mee naar binnen gaan om even in de klas te kijken en kennis te 
maken met de leerkrachten. Het werd, van ons uit gezien, een ontspannen start van het nieuwe jaar.  
 

Welkom aan alle nieuwe leerlingen én nieuwe 
collega’s. We wensen jullie heel veel leer- en 
werkplezier op onze mooie school! 
Tot de herfstvakantie zullen iedere week 
collega’s met een ondersteunende taak naast de 
klas zich aan u voorstellen via de Weekbrief die 
iedere donderdag naar u toegestuurd wordt. (en 
altijd weer terug te vinden is op onze website 
www.-kon-emmaschool.nl)  

 
Vandaag begint het pensioen van collega Mieke Noom. De Intern Begeleider die 
lange jaren op de  “Emma” heeft gewerkt.  
Sanne Wassenaar is haar opvolgster. Samen met Neolette zal Sanne de Interne 
Begeleiding vormgeven. Vrij onverwachts liet collega Lot Witteveen voor de 
vakantie weten dat zij als Intern Begeleider ging stoppen. Dat was te laat om een 
opvolger te werven. We hebben Anje Wattel bereid gevonden om tijdelijk Lots 
plek als Intern Begeleider in te nemen. Zodat wij de komende tijd op zoek kunnen 
gaan naar een opvolger voor Lot.  
De dames stellen zich hier aan u voor! 

 
Sanne Wassenaar is werkzaam op dinsdag en donderdag. Zij is als 
intern begeleider betrokken bij: Groep 8B, 7A, 6B, 5A en 4B 
Anje Wattel is werkzaam op donderdag en is betrokken bij groep: 
5B, 4A, 3B, rood en oranje 
Neolette de Waal is werkzaam op maandag t/m donderdag. Zij is 
betrokken bij: Groep 8A, 8C, 7B, 6A, 5C, 3A, paars, blauw, geel en 
groen 

 
Wat is de rol van de intern begeleider binnen de Koningin Emmaschool? 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 41  Nummer 1 – 1 september 2022 

 

 

 

Ma 5 sept  Informatieavond groepen 1/2 (18.30 uur) en 4 (19.30 uur) 
Di 6 sept  Informatieavond groepen 5 en 6 (18.30 uur) en 7 en 8 (19.30 uur) 
Wo 7 sept  Leerlingen groepen 1/2 en 2/3 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten 
Do 22 sept  Schoolreisje groepen 3 en 4 
Di 27 t/m vrij 30 sept Kamp groepen 8 naar Texel  
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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De intern begeleiders zijn binnen de Koningin Emmaschool de 'spil' in de coördinatie van het 
onderwijs. Zij volgen de onderwijsbehoeften van de leerlingen en zetten, indien nodig, 
passende acties in. 
De intern begeleider komt bij ouders meestal in beeld wanneer de cognitieve of sociaal-
emotionele ontwikkeling van een kind niet naar verwachting verloopt. 
 
Wanneer u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling en/of het welbevinden van uw kind, 
is de groepsleerkracht uw aanspreekpunt. Andersom zal de leerkracht contact met u 
opnemen op het moment dat er vragen of zorgen vanuit school zijn. 
 
De groepsleerkracht heeft een aantal keer per jaar overleg met de intern begeleider tijdens 
de groeps– en leerlingbesprekingen. Daarnaast kunnen groepsleerkrachten tussentijds 
overleg aanvragen bij de intern begeleider. 
Verder richten de intern begeleiders zich op: 

• De organisatie van de algehele zorgstructuur 
• Het schoolbreed monitoren en evalueren van de leeropbrengsten 
• De vernieuwing en veranderprocessen op onderwijskundig gebied binnen de school. 

Schoolreisje groepen 3 en 4 

Ook dit jaar hebben wij weer een geweldig schoolreisje gevonden voor de 
groepen 3 en 4. Wij gaan donderdag 22 september naar Landgoed 
Hoenderdaell in Anna Paulowna. Verdere informatie krijgt u via de 
groepsleerkracht. Zet hem in uw agenda!  
Zij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
 

 

Komende maandag 5 en dinsdag 6 september zullen de jaarlijkse informatieavonden 
plaatsvinden. Informatie en kennismaking in de groepen en daarna 
(aansluitend) een bezoek kunnen brengen in de aula waar 
verschillende ouders (Ouderraad en Medezeggenschapsraad), collega’s 
(Interne Begeleiding), Centrum voor Jeugd en Gezin, HERO 
Kinderopvang BSO en SPORTFEVER TSO/BSO zich aan u kunnen 
voorstellen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u zich 
laten informeren en even bijpraten. 

NB. De verwachting is dat u dan ook meteen uw vrijwillige ouderbijdrage bij de Ouderraad kunt 
betalen. De pinautomaat staat dan klaar voor diegenen die daar gebruik van willen maken. 
 

Social Schools/ Parro 
Na de herfstvakantie gaat ons ouderplatform Social Schools 
veranderen in Parro. Meer informatie daarover gaat nog komen.  
De activiteiten tot en met de herfstvakantie kunt u straks in Social 
Schools vinden en successievelijk daarna in Parro.  

 
Maar om nu al vast goed voorbereid te zijn heeft onze adjunct-directeur Marieke Koster alle 
belangrijke activiteiten tot de zomervakantie 2023 hieronder vast onder elkaar gezet. Details volgen 
later maar dit overzicht voor nu om vast in de agenda te kunnen zetten.   
(NB. Mochten er wijzigingen plaatsvinden of informatie over de inhoud dan volgen deze via de Weekbrief.)  

 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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2022 
2-11  Kledingbeurs 
8-11  Ouderavond de Leerkuil (19.30 uur start) 
 
5-12  Sintviering Continurooster (14.00 uur uit) 
6-12  Tot 9.30 uur mogen de kinderen binnenkomen in de klas 
22-12  Kerstfeest diner (informatie volgt) 
23-12  Kerstfeest in de kerk. Middag zijn de groepen 5 t/m 8 vrij. 
 Aansluitend Kerstvakantie.  
 
2023 
9-1  Eerste schooldag na de kerstvakantie. 8.20-8.30 kinderen aanwezig. Ouders mogen mee de 

school in tot uiterlijk 8.45. 
13-1  Zwemmen gr. 7 t/m de meivakantie op vrijdagochtend. 
13-1  Schaatsen gr. 5 t/m 8 op de vrijdagmiddagen t/m 10-2. 
 
7-2  Studiedag team. Margedag voor de hele school, alle leerlingen vrij.  
7-2  Info avond ouders nieuwe kleuters gedurende het schooljaar. (krijgen hier een aparte 

uitnodiging voor.  
17-2  Rapporten mee, groep 2 t/m 8. 
21-2  Middengesprekken middag en avond groep 1 t/m 7, adviesgesprekken groepen 8. 
22-2  Middengesprekken middag groep 1 t/m 7, adviesgesprekken groepen 8. 
 v.a. 25 februari tot en met 5 maart voorjaarsvakantie.  
 
6-3 Eerste schooldag na de Voorjaarsvakantie.  
29-3  Studiedag team. Margedag voor de hele school, alle leerlingen vrij. 
 
5-4  Kledingbeurs 
6-4  Paasontbijt en continurooster (14.00 uur uit) 
7-4  Goede vrijdag vrij 
21-4  Koningspelen. Om 12.00 uur groepen 5 t/m 8 vrij. 
 Start meivakantie tot en met 7 mei.  
 
8 -5  Eerste schooldag na de Meivakantie.  
12-5  Zwemmen groep 6 t/m de zomervakantie op vrijdagochtend. 
18-5  Hemelvaartsdag. Vrije dag voor iedereen. 
19-5  Vrijdag: vrije dag voor iedereen.  
24-5  Informatie avond gr. 6 ouders: Ouders gr. 7 advisering in groep 8 naar VO. (start 19.30 uur) 
29-5  Pinksteren vrij 
 
19 t/m 21-6  Schoolfotograaf 
22-6   Studiedag team. Margedag voor de hele school, alle leerlingen vrij. 
 
12-7  Afscheidsavond 8C 
13-7  Afscheidsavond 8A 
14-7  Afscheidsavond 8B 
19-7  Wenochtend in de nieuwe groepen 23-24 8.30-9.45 uur 
20-7  Kleuterbuffet 
21-7  Margedag. Alle kinderen vrij. 
 Zomervakantie tot en met 3 september 2023.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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BERICHT VAN TOMMY TOMATO – let op: Geheel vrijblijvend aanbod.  

Allemaal een fijne zomervakantie gehad? Het nieuwe schooljaar gaat weer van start en dat kan 
natuurlijk niet zonder TommyTomato. Om de ontwikkeling van al onze kinderen 
te blijven stimuleren wil de Koningin Emmaschool ook dit jaar weer bijdragen om 
kinderen meer groente te laten eten op school. TommyTomato levert elke 
donderdag een warme gezonde lunch en inschrijven is nog steeds mogelijk! 
 
Wat zijn de voordelen van de TommyTomato lunch? 

• Elke lunch bevat 60-100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten voor kinderen. 

• Kinderen hebben na een groente lunch in de middag langer energie en een beter 
concentratievermogen. 

• Samen nieuwe smaken ontdekken is leuk, ook voor moeilijke eters. 

• U kiest of uw kind meedoet, hoe vaak en u bepaalt zelf wat u kunt betalen. 
 
De maaltijden voor de onderbouw kosten €3 en de (grotere) maaltijden voor de bovenbouw kosten 
€3,50 per maaltijd. Via Stichting TommyTomato kunnen ouders die dit niet kunnen betalen zelf 
bepalen wat ze wel kunnen missen. Zo is de gezonde lunch voor ieder kind toegankelijk.  Zie ook de 
video met Bas Turk, medeoprichter van Tommy Tomato: https://youtu.be/VUOvNM3hcBc 
 
Meer informatie vind je op: https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/koninginemma/ 
 
 
SPORTFEVER -Tussen Schoolse Opvang 
In verband met een tekort aan vrijwilligers om met de kinderen tussen de 
middag te lunchen waren we genoodzaakt onze collega’s te vragen om 
tussen de middag zelf met de kinderen te eten. (zij krijgen hier een 
vrijwilligersvergoeding voor). Medewerkers van Sportfever zorgen voor het 
buitenspelen.  
 
Voor de herfstvakantie komt Sportfever met een plan hoe we na de herfstvakantie er weer voor 
kunnen zorgen dat onze collega’s hun welverdiende pauze kunnen krijgen.  
We houden u via deze weg op de hoogte! 
 
De eerste Weekbrief van schooljaar 2022-2023 is een feit.  
Voor later wens ik u en jullie namens ons TOP-team een fantastisch weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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