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BERICHT VAN DE MR HERHAALDE OPROEP.  
Helaas hebben we nog geen reactie gekregen op onderstaande oproep. Wellicht is de oproep aan uw 
aandacht ontsnapt; vandaar dat we hem nog een keer plaatsen. 
Voor de zomervakantie hebben we al aangegeven dat de samenstelling van de MR is veranderd: 
namens de leerkrachten heeft Iris de Zwart plaatsgenomen in de MR als vervanger van Dionne Fijma. 
Bij de ouders heeft Ingrid van der Fits afscheid genomen; wat betekent dat er een plek beschikbaar is 
in de oudergeleding. Mocht u interesse hebben om namens de ouders zitting te nemen in de MR, dan 
kunt u dat uiterlijk vrijdag 7 oktober per mail aan de MR laten weten (MR@kon-
emmaschool.nl). Graag ontvangen wij in de mail een korte motivatie, de klas(sen) waarin uw 
kind(eren) zit(ten) en contactgegevens (email en telefoonnummer). Bij meerdere aanmeldingen zullen 
wij verkiezingen uitschrijven. Als u hier vooraf nog vragen over hebt,  dan kunt u ons een e-mail 
sturen. Vanzelfsprekend kunt u ook één van de MR leden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u meer 
informatie over de MR vinden op de website van de school. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Vandaag ontvangen alle ouders via hun kind een brief over de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Met 
de ouderbijdrage bekostigen we zaken die niet passen in het gewone schoolbudget dat vanuit het 
ministerie naar de scholen komt. U kunt dan denken aan de versieringen voor het sinterklaas- en 
kerstfeest, de cadeautjes voor 5 december, de paaslunch, het aanschaffen van extra kinderboeken in 
het kader van de kinderboekenweek enz. Het is fijn als we van alle ouders zo spoedig mogelijk de 
bijdrage op de schoolrekening mogen ontvangen. 
 
KINDERBOEKENWEEK 
Van 3 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het motto: 
voor altijd jong! 
In alle groepen zal er aandacht worden besteed aan het belang van lezen. Op dinsdag 11 oktober om 
8.35 uur gaan de groepen die gymles hebben van juf Lillian de dans van de Kinderboekenweek laten 
zien op het voorplein. De onderbouwgroepen zijn uitgenodigd om te komen kijken, evenals de ouders 
van de kinderen die gaan dansen.  
Op dinsdag 11 oktober is de inloopavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.  
In de groepen 1 t/m 3 zal er een voorlees/tekenwedstrijd zijn. Deze kinderen presenteren dit zelf in de 
groep. In de groepen 4 t/m 8 zal er een voorleeswedstrijd in de groep worden gehouden. De winnaar 
van de groep zal op de inloopavond in de desbetreffende klas voorlezen. Zie het schema hieronder:  

18.35 – 18.45 groepen 4 
18.45 – 18.55 groepen 5 
18.55 – 19.05 groepen 6 
19.05 – 19.15 groepen 7 
19.15 – 19.25 groepen 8 

 
NIEUWE KLEUTERS  
Er kwamen deze maand weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school.  
In groep rood zijn dat Mats en Aliakim en in groep blauw Nayely. Groep geel verwelkomde Yaari, 
Aolani en Lina. We wensen jullie samen met jullie ouders een fijne tijd toe op de Koningin 
Emmaschool! 

Lees verder op de volgende pagina 
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SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB 
Bruna organiseert een scholenactie tijdens de 
Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met 
scholen het lezen van kinderboeken stimuleren. Wij 
als Emmaschool willen hier graag aan mee doen. Wij 
sparen met alle kinderen van de school kassabonnen 
van kinderboeken die gekocht zijn bij de Bruna. De 
kassabonnen mogen de kinderen bij hun eigen 
leerkracht inleveren t/m vrijdag 11 november. Aan het 
einde van de actie zullen ze in een grote envelop 
verzameld worden. Wij mogen als school voor 20% 
van het totale kassabonbedrag boeken uitzoeken voor 
onze schoolbieb. Helpen jullie mee sparen?   
 
MAANDDATA OKTOBER 
vrij.      07-10 Emmatheater 
di.        11-10 Inloopavond Kinderboekenweek 
di.        11-10 MR vergadering 
vrij.      14-10 Margemiddag gr.5-8 
ma       17-10 t/m 
vrij.      21-10 Herfstvakantie 
ma.      24-10 Studiedag; gr1-8 vrij 
 
SPECIALE EDITIE TIPKRANT ‘POSITIEF OPVOEDEN’ 
Komende de week is het de week van het opvoeden. Ook dit schooljaar is er weer een speciale 
Tipkrant beschikbaar voor iedereen. De Tipkrant is te downloaden op www.jgzkennemerland.nl. In de 
informatiezuil bij de hoofdingang is een papieren exemplaar voor geïnteresseerden. 
 
TECHNIEK VAN DE MAAND 
Alle groepen zijn in de maand september bezig geweest met een tekentechniek. Deze maand was dit 
viltstift. Uit iedere groep hangt er één van deze tekeningen in de hal. De komende maand staat wasco 
centraal. 

HAARLEMSE SCHOLENDAGEN IN DE HOUT 
Woensdag zijn de beide groepen 7 naar de Haarlemmerhout geweest. Zij werden opgehaald en 
teruggebracht met een oude NZH-bus. De kinderen hebben de hele 
ochtend op een actieve wijze kennis gemaakt met de natuur en vooral de 
Haarlemmer Hout. Zo werden er in het bos naar verschillende soorten noten 
gezocht, bomen bekeken en de dikte van bomen opgemeten. Ook vertelde 
Lodewijk Napoleon over zijn tijd in Haarlem en over de monumenten in de 
Hout. Daarnaast werd er zeep gemaakt van kastanjes en muziek gemaakt 
met blaadjes en eikeldopjes. De kinderen hebben zichtbaar genoten van 
deze fijne en zonnige dag. 
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KLEDING–EN SPEELGOEDBEURS 
 
Speelgoed & Kledingbeurs van 28 september, we danken alle inzet van inbrengers en hulpouders, 
dankzij jullie hadden we een omzet voor de school van €600,- Wat de school ermee gaat doen word 
nog afgestemd met de AC. 
De bezoekersaantallen waren enorm laag ondanks aandacht in media, flyers en social media. Kunnen 
jullie mee nadenken over het volgende:  
Waarom kom je wel of juist niet naar deze beurs? Wat kan het voor jou aantrekkelijker maken om wel 
te komen? Bijvoorbeeld; maximum prijzen, ander assortiment dan de maten 98 t/m 188 Of waarom 
breng je wel/niet in? 
We horen het graag via: koninginemmabeurs@gmail.com 
Want we willen het goede werk voor de school graag voortzetten! 
 

 

BERICHT VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND ZUID-KENNEMERLAND 
Het samenwerkingsverband organiseert een aantal bijeenkomsten en een trainingsaanbod voor 
scholen en ouders rondom communicatie. U bent van harte uitgenodigd om de avondlezingen van 
Peter de Vries en/of Jose Koster bij te wonen. Zij belichten beiden vanuit hun eigen invalshoek het 
belang dat scholen en ouders hebben bij een goede communicatie. Hun lezingen zijn inspirerend en 
geven goede ideeën voor de omgang met elkaar.  
Verder kunt u als ouder ook deelnemen aan twee workshops ‘in gesprek met school’. Tijdens de 
workshops gaan we aan de slag met de uitgangspunten in de communicatie met school en bieden we 
technieken aan om in te zetten als er ruis ontstaat. Ook is er gelegenheid om te oefenen met zelf 
ingebrachte voorbeelden.  
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat u als ouder een gelijkwaardige partner voor school 
kunt zijn. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om deze workshops te volgen.  
Meer informatie: aanbod communicatie 2016-2017  
Direct aanmelden: www.passendonderwijs-zk.nl/communicatie  
Wij hopen u te ontmoeten, 
Met vriendelijke groet,  
Petra den Boer en Henriette Lemmen  
Ouderconsulenten samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland 

 

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


