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WELKOM
In de eerste plaats voor iedereen weer een hartelijk welkom op school, ook aan de nieuwe leerlingen en hun
ouders. We zijn dankbaar dat we alle kinderen en ouders vanmorgen weer terug mochten zien. We hopen er
met elkaar weer een goed schooljaar van te mogen maken.
En toch is er een verdrietig bericht. We wisten dat Jari, een van onze oud-leerlingen, ernstig ziek was. In de
vakantie kregen we het verdrietige bericht dat Jari is overleden. Hij was zo dapper en zo vol hoop, en toch
mocht hij niet in het leven blijven. We wensen zijn ouders, zusje, opa en oma en verdere familie en vrienden
heel veel sterkte en Gods kracht toe. Onze gedachten zijn bij hen.
AFSCHEID JUF JUDITH
Op 8 september geven we aandacht aan het afscheid van juf Judith. Voor u als ouders is er tussen 15.00 uur
en ongeveer 15.45 uur gelegenheid om in de aula gedag te zeggen. Later op die dag nemen we als team
afscheid.
DE SCHOOL BEGINT EN EINDIGT
De kinderen van groep geel en groen komen via de hoofdingang naar binnen. Ook de kinderen die in groep 3
zitten, gebruiken de hoofdingang aan het voorplein. De kleuters van de groepen rood, blauw en paars
gebruiken de ingang aan het kleuterplein. De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 verzamelen om 8.25 en om
12.55 uur op het voorplein. De groepen 4 en 7 verzamelen op het achterplein.
De ingang die gebruikt wordt bij de start van de schooltijd wordt ook gebruikt als de school uit gaat. Een
eerste uitzondering hierop vormen de kleuters; zij komen allemaal op het kleuterplein naar buiten. En de
tweede uitzondering wordt gevormd door de kinderen van groep 8: zij gebruiken om 15 uur de achteruitgang.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben vrijdagmiddag wel
school.
In de eerste twee schoolweken is voor de ouders en kinderen van alle groepen 3 en 4 om 8.15 de deur open,
zodat de ouders tien minuten in de klas kunnen zijn. U hebt de mogelijkheid om kort iets tegen de leerkracht
te zeggen, of om een afspraak te maken wanneer u uitgebreid met de leerkracht wilt spreken. Als om 8.25 de
bel gaat, verlaten de ouders de klas.
Na de eerste twee schoolweken blijven de kinderen van de groepen 4 t/m 8 tot 5 minuten voor het begin van
de schooltijd buiten, en gaan zij in de rij met de leerkracht naar binnen als er gebeld wordt. Net als de kleuters
mogen ook de kinderen van groep 3 het hele jaar in de klas worden gebracht.
Er mag voor schooltijd niet met ballen op het plein worden gespeeld.
Voor het hele schooljaar geldt dat de voordeur om 8.15 uur open gaat. De andere deuren blijven gesloten
totdat een van de leerkrachten opent. Komt u dus niet te vroeg naar school! Vanaf 8.15 uur is iedereen
welkom om binnen te komen. Tussen de middag gaat het hek bij de pleinen om 12.55 uur open. Ook dan
geldt dus: kom niet te vroeg naar school.
GEGEVENS EN NOODNUMMERS
Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee waarop u belangrijke gegevens en noodnummers kunt invullen.
Het is noodzakelijk dat wij de ingevulde briefjes morgen, dinsdag 30 augustus, weer op school terug hebben.
De kinderen leveren de brief in bij hun eigen leerkracht.
Denkt u, indien nodig, aan het wijzigen van uw gegevens in Digiduif? De ouders van de nieuwe kinderen
ontvangen deze week een brief met inloggevens om een account in Digiduif aan te maken. Net als afgelopen
schooljaar zullen we alle informatie aan u middels Digiduif verstrekken.

*

www.kon-emmaschool.nl

Lees verder op de volgende pagina

INFORMATIEBRIEF
Om de informatie vanuit school zo goed mogelijk te laten overkomen, verschijnt er wekelijks op vrijdag een
brief die per Digiduif wordt verstuurd. Indien u aanstaande vrijdag de vrijdagbrief niet in uw mailbox ontvangt,
verzoeken wij u vriendelijk uw Digiduifaccount te controleren of aan te maken. Het is van belang dat alle
ouders de vrijdagbrief lezen, omdat daar steeds veel belangrijke informatie in staat.
Vrijdag 2 september verschijnt de eerste digitale vrijdagbrief van dit schooljaar.
INFORMATIEAVONDEN
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u graag nader informeren over het reilen en zeilen in de
groep van uw kind. U bent welkom in het klaslokaal van uw kind. Om daarbij zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan gezinnen met meer kinderen op onze school, is de indeling van deze avonden als volgt:
Maandag 5 september
Van 18.30 tot 19.25 uur: de groepen 3 en 4
Van 19.35 tot 20.30 uur: de groepen 1/2
Dinsdag 6 september
Van 18.30 tot 19.25 uur: de groepen 7 en 8
Van 19.35 tot 20.30 uur: de groepen 5 en 6.

GYMNASTIEKROOSTER EN AFSPRAKEN
De gymlessen zullen morgen, dinsdag 30 augustus van start gaan. De kinderen moeten hun gymkleding,
korte broek en T-shirt of turnpakje en stevige schoenen (geen balletschoenen) in een tas meenemen naar
school. In deze tas moet hun gewone kleding passen, die tijdens het gymmen in de kleedkamer achterblijft.
Sieraden moeten tijdens de gymles af, grote oorbellen moeten uit en lange haren moeten vast. Mocht de
gymkleding een keer vergeten zijn, dan kan er kleding geleend worden. Deze kleding moet dan thuis
gewassen worden en zo snel mogelijk weer op school bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandagochtend: groep 1/2geel, 4A, 4B, 5A en 5B (juf Cindy).
Maandagmiddag: groep 3B, 3A en 3C (juf Cindy).
Dinsdagochtend: groep 6A, 6B, 5C, 7A en 7B (juf Lillian).
Dinsdagmiddag: groep 8A, 8B en 8C (juf Lillian).
Woensdagochtend: groep 1/2roze, 1/2paars, 1/2blauw, 1/2rood en 1/2groen (juf Lillian).
Donderdagochtend: groep 4A, 3C, 3B en 3A (juf Cindy).
Donderdagmiddag: 4B, 5B en 5A (juf Cindy).
Vrijdagochtend: groep 8B, 8A, 8C, 5C en 6A (juf Lillian).
Vrijdagmiddag groep 6B, 7B en 7A (juf Lillian).
AANSCHAF LEERMIDDELEN
Aan de kinderen vanaf groep 5 wordt gevraagd zelf een basispakket leermiddelen aan te schaffen: vulpen,
potlood, gum, kleurpotloden, lijmstift, schaar, liniaal en een etui. Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
is een agenda verplicht. De gekregen vulpen in groep 4 kan natuurlijk in gebruik blijven. Op school is er via de
directie een vulpen te koop voor € 9,-.
EXTRA BRIEF OVER VERNIEUWD PRIVACY REGLEMENT
Bij deze brief ontvangt u in een aparte brief extra informatie over de landelijk veranderde privacy wetgeving.
Daarnaast ontvangt u een formulier waarop u eigen informatie invult. Dit laatste formulier levert u in bij de
groepsleerkracht van uw kind, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval deze week. Bij voorbaat dank
daarvoor.
SCHOOLGIDS EN KLASSENLIJST
Aankomende vrijdag 2 september versturen we met de vrijdagbrief een digitale versie van de schoolgids voor
dit schooljaar 2016/2017. In de schoolgids staat onze jaarkalender. De vakanties en margedagen voor dit
schooljaar staan alvast in deze nieuwsbrief opgenomen. Mocht er in uw adresgegevens of telefoonnummers
iets zijn veranderd, wilt u dat dan vandaag maar uiterlijk morgen doorgeven aan Esther, de secretaresse? Dat
kan door een e-mail te sturen aan secretaresse@kon-emmaschool.nl. De kinderen ontvangen volgende week
een leerlingenlijst van hun groep.
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STREETWISE
Op donderdag 8 en vrijdag 9 september organiseert de verkeerscommissie in samenwerking met de ANWB
weer Streetwise. Voor alle groepen van de school is er een interactief lesprogramma; informatie hierover kunt
u vinden op de website van de ANWB, http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise. De groepen 5 t/m 8 krijgen
deze dagen een deel van de dag les op het parkeerterrein van de Dekamarkt aan de Planetenlaan. Om het
mogelijk te maken dat de kinderen zich veilig kunnen verplaatsen, zijn wij op zoek naar ouders die hierbij
willen helpen. Aangezien het Streetwise programma al snel in het nieuwe schooljaar plaatsvindt, willen wij u
vragen deze data alvast in uw agenda te zetten,. Per klas hebben wij 2 ouders nodig die willen helpen. In
tegenstelling tot een eerder bericht over Streetwise voor de vakantie gaan de groepen 5 en 8 donderdag 8
september naar het Deka-terrein en op vrijdag 9 september de groepen 6 en 7. U kunt zich per e-mail
aanmelden bij de verkeerscommissie: vkc.kes@gmail.com.
VAKANTIES EN MARGETIJDEN IN DIT SCHOOLJAAR
Voor het komend schooljaar ziet het vakantierooster inclusief de margedagen er als volgt uit:
Vakantieweken:
Herfstvakantie:
za 15-10-2016 t/m zo 23-10-2016
Kerstvakantie:
za 24-12-2016 t/m zo 08-01-2017
Voorjaarsvakantie:
za 18-02-2017 t/m zo 26-02-2017
Goede Vrijdag en Pasen:
vrij 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017
Meivakantie:
za 22-04-2017 t/m zo 07-05-2017
Hemelvaart:
do 25-05-2017 t/m zo 28-05-2017
Pinksteren:
ma 05-06-2017
Zomervakantie:
za 22-07-2017 t/m zo 03-09-2017
Inzet marge-uren
Vrijdagmiddag 14-10-2016
Maandag 24-10-2016
Woensdag 16-11-2016
Vrijdagmiddag 23-12-2016
Vrijdagmiddag 17-02-2017
Woensdag 22-03-2017
Vrijdag 21-07-2017
Er is een continurooster op maandag 5 december 2016, donderdag 13 april 2017 en 20 juli 2017.
BROOD EN SPELEN, ONZE TSO
Onze tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Brood & Spelen.
Aanmelden voor Brood en Spelen kan uitsluitend digitaal via hun website: www.broodspelen.nl/aanmelden.
Alle vragen die u hebt over de organisatie van Brood en Spelen kunt u stellen aan de overblijfcoördinator.
De coördinator van Brood en Spelen voor de Emmaschool is Kim Plaatsman-Niesten. Kim is telefonisch te
bereiken op 06-28205011 of per e-mail op emmaschool@broodspelen.nl
Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur contact opnemen met het hoofdkantoor van Brood &
Spelen: 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.
We wensen iedereen een goede eerste week en een fijn schooljaar.
Het team van de Emmaschool

