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RAPPORTEN 
Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hun eerste rapport mee naar huis. Komende 
maandag en dinsdag zijn de 10-minutengesprekken. Juf Cindy is dinsdagavond 15 november op 
school. Mocht u met haar in gesprek willen, kunt u dit kenbaar maken door van te voren een e-mail te 
sturen. 
 
STUDIEOCHTEND; ALLE LEERLINGEN VRIJ 
Woensdag 16 november zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben woensdag een 
studieochtend. Naast het uitwerken van alle 10-minutengesprekken wordt er gewerkt aan de 
groepsplannen en zijn er studiemomenten over muziekonderwijs, rekenen en schrijfdans. 
 
TIEN MINUTENGESPEKKEN GROEP 7 
Tijdens de tien minutengesprekken van groep 7 bespreekt de leerkracht met u het uitstroomprofiel van 
uw kind op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. 
We spreken van een uitstroomprofiel en niet van een advies. Een voorlopig en een definitief advies 
krijgt u in groep 8. 
 

HULPVRAAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De stoomboot is alweer onderweg, en daarmee beginnen ook de voorbereidingen van de 
Sintactiviteiten op school. De decembermaand is een gezellige tijd waarin we de school passend 
willen versieren. 
Zonder hulpouders lukt het ons niet om de school leuk aan te kleden. We zoeken voor het versieren 
van de school in de Sinterklaasperiode nog hulp op de volgende dagen: 

Maandag 14 november 1930u; voor het versieren van de school 
Maandag 05 december 1230u; om de versiering op te ruimen 

We kunnen alle hulp heel goed gebruiken. Aanmelden kan via ackoninginemmaschool@gmail.com 
 
TECHNIEK VAN DE MAAND 
Tijdens de tekenlessen is er de afgelopen maand met wasco gewerkt. De resultaten van kinderen uit 
verschillende klassen zijn weer te bewonderen in de hal van de school. 
 
LEENKLEDING GYM GEVRAAGD 
Het gebeurt wel eens dat een leerling zijn gymkleren vergeet. We hebben op school kleren en 
gymschoenen te leen zodat er toch gegymd kan worden. Voor de oudere leerlingen kunnen we nog 
wat gymkleren gebruiken. 
Mocht u nog sportkleding over hebben in de maten 148 t/m Medium, dan zouden we hier op school 
heel blij mee zijn. U kunt de kleding inleveren bij de gymleerkrachten. 
 
BROOD EN SPELEN 
De afgelopen tijd zijn wij met de kinderen in de aula bezig geweest met het maken van leuke posters. 
We hadden een hele stapel boekjes waaruit kinderen plaatjes konden knippen. Deze week zijn we 
begonnen met spaarpotjes maken. Leuk om te horen dat kinderen er thuis ook echt gebruik van 
maken. Bij groep blauw heeft de overblijfkracht ook gezellig geknutseld met de kinderen. Ze  hebben 
een hagedis op een draaischrijf geverfd. 
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Sinterklaas komt weer in het land dit weekend en wij van Brood en Spelen hebben dit jaar weer een 
super leuke actie voor alle overblijfkinderen. 

Deze week en volgende week mogen de kinderen een sinterklaaskleurplaat inkleuren en bij de 
overblijfkracht inleveren. Alle ingeleverde kleurplaten worden opgestuurd naar ons hoofdkantoor en 
daar worden een paar winnaars uitgekozen die een dagje mogen kijken op de boot van sinterklaas. 
Hoe leuk is dat!! 
De kleurplaten kunnen ingeleverd worden tot en met dinsdag 15 november 13.00 uur. 
Volgende week beginnen wij weer met de tostidagen. 
Het rooster ziet er als volgt uit: 

Maandag 14/11: groen en geel 
Dinsdag 15/11: rood, blauw  
donderdag 17/11: paars en roze 
maandag 21/11: de groepen 3 
Dinsdag 22/11: de groepen 4 en 5c 
donderdag 24/11: 5A, 5B en 6B 
maandag 28/11: 6A en de groepen 8 
dinsdag 29/11: de groepen 7 

Met vriendelijke groet, Kim plaatsman-Niesten Coördinator Koningin Emmaschool 
emmaschool@broodspelen.nl 
 
 

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend! 
 
 


