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Mad  
 
 
 
Beste allemaal,  
 
Het werd een intensief maar goed begin van de week. Iedereen was weer gewoon ‘ouderwets’ in de 
school. In de klas, aula en binnenplein elkaar ontmoeten en bijpraten. Een mooie start van schooljaar 
2022-2023.  
Een warm begin van de week. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl ik dit aan het schrijven ben wordt het 

frisser en lijkt er regen aan te komen. Wat mij betreft voor nu welkom      . 
 
Vorige week zijn de nieuwe afvalbakken geleverd. Samen met de kinderen gaan we vanaf nu ons 

afval letterlijk scheiden. U heeft het vast al gezien in de klas of gehoord 
van uw zoon/dochter. Bewustwording van wat wij met elkaar aan afval 
produceren en wat dat betekent voor de toekomst van onze planeet is 
van groot belang.  
 
Binnenkort komt een werkgroep bij elkaar om de pleinen waar 

mogelijk te vergroenen en opnieuw in te richten. Het geld van onze actie op 20 mei (Serious ReKES) is 
niet voldoende om alles aan te pakken dus we gaan verder op zoek naar aanvullingen en subsidies! 
 
Vorige week stelden onze Intern Begeleiders zich aan u voor. Deze week is het de beurt aan onze 
ondersteuners in de klassen: 
 
Mijn Naam is Marita Snoeij, en werk al veel jaren op de 
Koningin Emmaschool. Vroeger als leerkracht en nu als 
onderwijsassistent. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag. Ik verricht ondersteunende werkzaamheden in 
verschillende kleutergroepen. Ik doe bijvoorbeeld kleine kring, 
of extra woordenschat. Daarnaast werk met de leerlijnen van 
de kinderen, hoever ze zijn in hun ontwikkeling. Ook 
aanvankelijk rekenen en tellen, plaats in de getallenrij komt 
regelmatig aan de orde. Alles in samenspraak en overleg met 
de groepsleerkracht. 
En lees ik extra met kinderen uit groep 3 en groep 4. 
 
Ik ben Wendy Worseling en ik ben elke maandag en dinsdag 
als klassenassistent op de Koningin Emmaschool. In groep 
paars ondersteun ik Fien met allerlei verschillende taken. Met 
kinderen samen spelen of met hen knutselen vind ik erg leuk.  
 
Mijn naam is Manon van Lieshout. Ruim 3 jaar geleden ben 
ik op de Koningin Emmaschool gekomen als 
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Do 22 sept  Schoolreisje groepen 3 en 4 
Di 27 t/m vrij 30 sept Kamp groepen 8 naar Texel  
 
 

 

V.l.n.r. Marita Snoeij, Wendy Worseling 
en Manon van Lieshout  
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onderwijsassistent. Ik werk hier nog steeds met veel plezier. Ik ondersteun het onderwijs in de diverse 
groepen op de maandag tot en met vrijdag. Lezen en rekenen zijn veel voorkomende vakken. Ik werk 
met kinderen individueel en in kleine groepjes. Op vrijdagochtend sta ik voor groep 8C.  

 
Gisteren, woensdag 7 september, was de eerste studiedag van dit schooljaar voor de collega’s van 

de groepen 1, 2 en 2/3. Samen met IB’er Neolette, adjunct Marieke en 
ondergetekende waren de collega’s van deze groepen bij elkaar in de aula. 
Theorie en praktijk i.v.m. ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen was het 
thema van deze dag.  
Fanny Cattenstart was de trainer in de ochtend, ee02c-fanny-cattenstart-
2019.pdf (passendonderwijs-zk.nl) 

De middag werd vormgegeven door onze Caleidoscoopcollega’s samen met Marieke. Een 
waardevolle en inspirerende dag.  
 
Boeken kaften 

Om de leesboeken een langer leven te schenken, is het nodig om deze boeken met 
boeklon te kaften. Graag zouden wij uw hulp daarbij willen vragen. Mocht u ons 
willen helpen te kaften, wilt u dan een bericht sturen naar anouk.weijers@twijs.nl  
Wilt u in dat geval uw zoon/dochter dan een boodschappentas mee naar school 
geven? Deze tas zal gevuld worden met boeken, samen met de boeklon 
(plakplastic) die eromheen moet.  

 
Namens ons betrokken team wens ik u en jullie voor later een goed weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief,  
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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