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NIEUWEKLEUTERS                                                                                                                                  
Er zijn in februari weer een aantal nieuwe kleuters gestart.                                                             
In groep geel is dat Levi en in groep rood zijn dat Ella, Valerie en Joan.                                            
Groep blauw verwelkomde Mikayla en in groep roze kwam Benley erbij.                                 
Tenslotte werd groep paars uitgebreid met Lotte.                                                                                   
Welkom op de Koningin Emmaschool en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen! 
 
INLOOPAVOND 
Dinsdagavond 14 maart is er inloopavond. Van 18.30–19.30 uur kunt u het werk van de kinderen 
bekijken. Deels zal het te bewonderen werk in het teken staan van: “Wie Wat Bewaart Heeft Wat”. 
Maar ook de andere groepen hebben genoeg te laten zien! 
 
GEVONDEN VOORWERPEN / FIETSSLEUTELS 
Tijdens de inloopavond op dinsdag 14 maart worden de gevonden voorwerpen uitgestald bij lokaal 5B 
(zolderlokaal). Daarna worden de spullen naar de kringloop gebracht. Er zitten echt goede spullen bij, 
zoals handschoenen, vesten enz. Tevens zijn er regelmatig sleutels gevonden. Deze kunt u uiterlijk 
dinsdagavond nog ophalen in het directiekantoor. Sleutels die na dinsdag niet zijn opgehaald, worden 
vernietigd. Komt u vooral even kijken of er wat van uw kind bij zit! 
 
VOORLICHTING WERKZAAMHEDEN IN DE BUURT 
Zoals u in de vorige Vrijdagbrief al heeft kunnen lezen, zullen er ook werkzaamheden aan de riolering 
in de buurt van school plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op de hoogte zijn van 
de werkzaamheden en de evt. gevaren tijdens het buitenspelen. Afgelopen woensdagochtend hebben 
2 medewerkers van de Firma Boskalis een korte voorlichting gegeven aan de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8. Ook hebben de kinderen een bezoek gebracht aan de bouwplaats. We zijn nog in 
overleg om ditzelfde ook te doen voor de leerlingen van groep 3,4 en 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START NANDA KLAASSEN 
Aanstaande maandag zal Nanda Klaassen starten als directeur van de Emmaschool. Vanochtend 
heeft de Bavinckschool haar symbolisch overgedragen aan ons. We wensen haar een hele goede 
Emmatijd toe. 
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MR- EN AC-VERGADERING 
Dinsdagavond 14 maart vergaderen respectievelijk de MR en de AC. 
 
BERICHT VAN DE TSO 
Beste ouders/verzorgers, 
Omdat wij als team al een tijdje via Brood en Spelen op school de overblijf verzorger en jullie als 
ouders ons niet kennen, leek het ons een goed idee om elke week 2 overblijfkrachten zich kort te laten 
voorstellen in de weekbrief. 
Zo weet u als ouder ook wie er voor uw kind/kinderen voor de klas staan. 
Mijn naam is Sylvia van putten en ik sta sinds een jaar in groep paars. 
Deze groep draai ik maandag, dinsdag en donderdag. 
Dit vind ik helemaal geweldig. Het is zo leuk om met kleuters om te gaan. 
Mijn hobby’s zijn, zwemmen, fitnessen, puzzelen en kleuren. 
Mijn naam is Bea Kist en ik sta op maandag, dinsdag en donderdag in groep 3C. 
Ik ben al 2 jaar overblijfkracht op de Koningin Emmaschool en doet dit met veel plezier. 
Daarvoor heb ik een aantal jaar gewerkt op de Tercleeff. 
Elk jaar doe ik een andere groep en dat vind ik erg leuk. Zo leer ik veel kinderen kennen. 
In groep 3 lees ik veel voor uit een boek van Jip en Janneke. De kinderen mogen om de beurten een 
verhaaltje kiezen en dit vinden ze erg leuk. 
Wij van Brood en Spelen vinden het erg belangrijk dat ons team ook trainingen krijgt. 
In April zal het hele team de cursus omgaan met opvallend gedrag krijgen. 
Deze cursus is verplicht om te bij te wonen en het team zal na afloop een certificaat krijgen. 
Deze cursus maakt de overblijfkrachten bewust van het gedrag van kinderen en zichzelf als 
overblijfkracht. 
Hoe ervaart een kind de TSO en jou als overblijfkracht en de regels? Maar ook vragen als: Hoe kom je 
over op een kind? Hoe komt het dat dit kind niet doet wat jij vraagt, terwijl de andere kinderen dat wel 
doen? 
Volgende week hebben de volgende groepen tostidagen. 
maandag 13: de groepen 4 
dinsdag 14: 3A, 3B, 3C en 5C 
donderdag 16: 6A en de groepen 7 
maandag 20: 5A, 5B, 6B en de groepen 8 
Met vriendelijke groet, 
Kim Plaatsman-Niesten 
Coördinator Koningin Emmaschool 
0628205011 
 

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


