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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 

Afgelopen maandag was collega Jasmijn (groep oranje) weer terug van 
zwangerschapsverlof. Komende maandag is Michelle (groep rood en 
bouwcoördinator Onderbouw) weer terug van verlof. Kleine Lev en Niene moeten 
het vanaf dan weer een paar dagen per week zonder hun mams doen. Wij vinden 
het weer fantastisch om hen weer te kunnen verwelkomen! 
Loes Passchier (leerkracht groep 6A) is jl. juni moeder geworden van Niek. Haar 
verlof duurt nog even, na de herfstvakantie zien we haar 

weer terug.  
 
Tijdens het verlof van Michelle heeft Colinda (groep geel) de coördinatietaken 
vloeiend overgenomen. Onwijs bedankt Col!! We waren en zijn superblij met 
je.  
 
Deze week weer 3 collega’s die zich voorstellen:  
Van links…. (zie foto): 
Hai, ik ben Ilona Beukers en sinds maart 2022 ben ik als vakleerkracht gymnastiek werkzaam bij de 
Koningin Emmaschool. Ondanks dat ik 
nog een maar een half jaar op deze 
school werk, heb ik het reuze naar 
mijn zin.Op dinsdag en vrijdag geef ik 
met veel plezier bewegingsonderwijs 
aan de groepen 5 t/m 8.Ik vind het 
belangrijk dat de kinderen met veel 
enthousiasme naar de gymles toe 
gaan en na afloop de zaal weer 
verlaten met een grote glimlach op 
hun gezicht. 
Sinds dit schooljaar zijn we begonnen 
met een nieuwe gymmethode  
(Gymwijzer). Bij deze methode 
gebruiken we digitale hulpmiddelen, 
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Do 22 sept  Schoolreisje groepen 3 en 4 
Di 27 t/m vrij 30 sept Kamp groepen 8 naar Texel  
Wo 5 oktober   Start Kinderboekenweek   Thema: Gi-ga-groen 
 
Za 15 t/m zo  23 okt. Herfstvakantie met aansluitend: 
Ma 24 okt.  Leerlingen vrij – team Studiedag Kanjertraining  
Di 25 okt.  Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
Do 27 okt.   Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
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hierdoor kunnen de kinderen ook zelfstandig aan het werk en kunnen we de groei van de leerlingen 
makkelijker volgen en bijhouden. 
 
….naar het midden (foto) :  Mijn naam is Cindy Zoon. Ik werk vanaf 2001 op de Emma. Ik ben 
begonnen als vakleerkracht gymnastiek voor alle groepen. Sinds die tijd heb ik met meerdere collega 
vakleerkrachten samengewerkt. Afgelopen maart is Ilona de sectie komen versterken. Ik geniet nog 
altijd van alle gymlessen. De voor mij allerleukste zijn de Pietengym en de voorbereiding voor de 
Koningsspelen.   
In 2009 heb ik ook de PABO afgerond. Sindsdien ben ik ook voor de klas gaan staan. Toen er steeds 
meer computers de school in kwamen gaf ik aan dat ik wel wilde helpen bij de ICT-taken in de 
school. Wat begon met het bijhouden van de website is nu uitgegroeid tot één dag in de week alles 
wat maar met ICT te maken heeft regelen, onderhouden en lessen geven. Samen met Sabrina 
verzorgen wij lessen voor de leerlingen om alle 21ste-eeuwsevaardigheden aan te leren. We 
ondersteunen alle collega’s bij het dagelijkse gebruik van alle computers en programma's die in de 
school wordt gebruikt. Na 21 jaar verveel ik me nog geen dag op school en hoop er nog lang te 
werken.  
 
en naar rechts (foto):  
Mijn naam is Sabrina Ravenhorst en werk sinds 2016 op de Koningin Emmaschool. Naast het werk als 
groepsleerkracht in groep 2/3 ben ik ook werkzaam als ICT Coördinator. Al op de pabo kwam ik 
erachter dat ik affiniteit had met computers, computervaardigheden en problemen oplossen. Ik heb 
dan ook een minor gevolgd over ict in de klas. Toen de functie beschikbaar kwam op de Emma heb ik 
dan ook gesolliciteerd. Samen met mijn collega Cindy Zoon zijn wij verantwoordelijk voor alles 
betreffende software, hardware en apparaten. Naast het beheren van de bovenste taken geef ik ook 
computerlessen aan verschillende groepen. In deze lessen zijn we bezig met social media, 
programmeren, maar ook hoe werk ik met Word en Powerpoint.   
 

Schoolreis groepen 3 en 4:  
Nagekomen bericht: leerlingen die a.s. 
donderdag 22 september naar 
Landgoed Hoenderdaell gaan hoeven 
toch GEEN lunchpakket mee te nemen. 
Onze collega’s hebben een leuke 
verrassing aldaar geregeld. YUMMIE!!  

 
Nieuws uit de groepen 8: 
Het is ons opgevallen dat de website Welkom | Brugweb niet helemaal up to date is en dat 
middelbare scholen op hun eigen website wel de juiste informatie delen. Via deze weg willen we u 
vragen om de websites van de verschillende middelbare scholen die op uw lijstje staan in de gaten te 
houden de komende tijd in verband met open (mid-)dagen etc.  
 
Van SOCIAL SCHOOLS naar PARRO:  
Aangezien wij met het administratieprogramma Parnassys werken, stappen wij vanaf 24 oktober 

over naar het bijbehorende ouderplatform “Parro”.  
Vanaf maandag 26 september ontvangt u via de mail een 
uitnodiging om een account te maken voor uw kind(eren). 
Mocht u de uitnodiging op een oud mailadres krijgen of 
helemaal niet, neem dan even contact op met de administratie 
(esther.vanderwerff@twijs.nl).  
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Tot 15 oktober wordt gewoon Social Schools gebruikt voor de communicatie en pas per 24 
oktober stappen wij dus helemaal over naar Parro. We hopen dat iedereen dan gekoppeld 
is aan Parro en we een zo goed mogelijke overstap kunnen maken. 

 
 
De najaarseditie van de Kleding & Speelgoedbeurs komt er weer aan! 
De beurs vindt plaats op WOENSDAG 2 NOVEMBER 
2022. 
 
We verkopen ingebrachte kleding en speelgoed, die ook 
door u ingeleverd kan worden voor de verkoop.  
 
De opbrengst wordt gedeeltelijk gebruikt om onze school financieel extra te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van het vernieuwen van de schoolpleinen. De overgebleven spullen 
brengen we naar een goed doel. Door kleding een tweede ronde mee te laten gaan, dragen we met 
zijn allen bij aan duurzaamheid.  
Voor meer info, kijk op onze Facebookpagina http://facebook.com/emmabeurs of stuur een mailtje 
naar kledingbeurs@kon-emmaschool.nl 
 
Het organiseren is echter een hele klus, per tijdsblok op de woensdag hebben we tussen de 12 tot 20 
mensen nodig om ons te helpen en daarom vragen we jullie hulp. 
 
 
Kun je 2 November helpen tussen: 
08:30 – 12:15 inruimen van de beurs en/of 
 
18:30 – 20:30 begeleiden/toezicht houden van de beurs en/of 
 
20:30 – 22:00 opruimen van de beurs 
 
En/of op 3 November:  
 
08:30 – 09:00 assisteren bij het ophalen van de overgebleven spullen 
 
Meld je dan aan via kledingbeurs@kon-emmaschool.nl 
 
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn voor hulp om deze dag te organiseren, zullen we de inschrijving 
voor de kleding en speelgoed inbreng openen! 
 
We horen graag van jullie!  

Met vriendelijke groet Team Emmabeurs,  
Astrid, Veronika en Suzanne 
 

 
Namens ons actieve team wens ik u en jullie voor later een goed (herfst-)weekend toe en tot de 
volgende Weekbrief,  
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
P.S. Sportfever organiseert in de herfstvakantie voetbalclinics. Zie de bijlage voor meer informatie.  
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Van HART ontvangt u 2 bijlagen. Het gaat om drie gratis theaterworkshops na schooltijd voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar en 4 bijna gratis dansworkshops voor kinderen van ongeveer dezelfde 
leeftijd. 
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