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MAANDDATA JANUARI
ma. 09-01
Weer naar school
vrij. 13-01
Schaatsen gr 5-8
di. 17-01
MR vergadering
do. 19-01
AC vergadering
vrij. 20-01
Schaatsen gr 5-8
woe. 25-01
Inloop in alle groepen, 8.30-9.00u
vr. 27-01
Schaatsen gr 5-8
NIEUWE LEERLINGEN
Na de kerstvakantie kwamen er meteen weer een aantal nieuwe kleuters op de Emmaschool. In groep
paars zijn dat Quinten en Kristian en in groep blauw Julien. Groep rood mocht Filip verwelkomen en in
groep groen kwamen Milou, Rolf en Lasse erbij. Tenslotte nog Ivo en Jenthe in groep geel. In groep 3
is Malena begonnen en in groep 6 Nebio. We wensen de kinderen en de ouders een goede tijd op de
Koningin Emmaschool!
TECHNIEK VAN DE MAAND
De techniek tijdens de tekenlessen van de afgelopen maand was plakkaatverf. Er hangen in de gang
weer kunstwerken uit de verschillende groepen. De komende maand gaan de kinderen met OostIndische inkt aan de slag.
SPORTTOERNOOIEN (VOLLEYBAL EN VOETBAL)
Binnenkort starten verschillende sporttoernooien. Er wordt een volleybaltoernooi georganiseerd voor
de groepen 7 en 8. Voor de groepen 5 tot en met 8 is er een voetbaltoernooi. De wedstrijden zijn
buiten schooltijd en de teams nemen het op tegen andere scholen. Met de vrijdagbrief ontvangt u
meer informatie over de toernooien en op welke manier u uw kind kunt opgeven.
ONDERWIJSPRIJS
Vlak voor de kerstvakantie ontvingen we bericht dat we genomineerd zijn voor de Onderwijsprijs. We
hebben ons ingeschreven met de leerlijn van Lego-Education. Op woensdag 18 januari is de
prijsuitreiking. Voordat de prijswinnaar van de voorronde bekend wordt gemaakt, geven we eerst nog
een korte presentatie aan de jury. We zijn erg blij met de nominatie en hopen dat we een goede kans
maken om de Onderwijsprijs van Noord-Holland te winnen en door te gaan naar de landelijke finale.
Vandaag is er een mooi artikel over onze deelname verschenen in het Haarlems Dagblad. Een korte
impressie van het krantenartikel onderaan de nieuwsbrief. Naast de genoemde namen in de eerste
alinea’s van het verslag worden in het hele artikel ook Stijn en Pheebe uit groep 5 en Wouter en
Mauro uit groep 8 genoemd.
SPORTSUPPORT
Dit schooljaar biedt Sportsupport de leerlingen van groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om verschillende
sporten uit te proberen. Vandaag krijgen de leerlingen van die groepen de brochure voor de tweede
periode mee met informatie over de manier van aanmelden.
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AANMELDEN VOOR DE SENAAT VAN DE NEDERLANDSE KINDERBOEKENJURY
Ook in 2017 wordt het beste boek van het jaar gekozen in de Kinderjury. Basisschoolkinderen kunnen
zich vanaf vandaag aanmelden voor de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. De Senaat is een
speciale jury van twaalf kinderen, één uit elke provincie. Dit meldt Leesplein.
De Senaat werft stemmen, schrijft een blog en leest de vijf meest populaire boeken waarop gestemd
is tijdens de Nederlandse Kinderjury. Zelf kiest de Senaat ook het beste boek van het jaar uit. Dit boek
wint de Pluim van de Senaat. Daarnaast mag de Senaat de Prijs van de Nederlandse Kinderjury
uitreiken op zondag 11 juni 2017 op de Kinderboekenparade in het Kinderboekenmuseum in Den
Haag. Iedereen die van boeken houdt en tussen de zes en twaalf jaar is, kan zich aanmelden tot
vrijdag 27 januari. Digitaal kan dit via het sollicitatieformulier. Ook is het mogelijk een brief te sturen
naar Nederlandse Kinderjury o.v.v. Sollicitatie Senaat 2017, Postbus 10576, 1001 EN Amsterdam.
BROOD EN SPELEN
Als eerste de beste wensen namens het hele team van de overblijf. Deze week zijn wij met de
kinderen bezig geweest met loomen en van wol fluffy’s maken, zoals de kinderen ze noemen.
Dit laten we vaak terug komen, omdat de kinderen hier vaak om vragen. Volgende week gaan we
blikken versieren met de kinderen in de aula. Ook beginnen we weer met de tostidagen.
Aangezien er in sommige klassen wel 20 of meer kinderen overblijven, vragen we daarom om 1
broodje mee te geven waar een tosti van gemaakt kan worden en een gewoon broodje. We redden
het namelijk niet om voor elke kind 2 broodjes te maken binnen een half uur. En vinden het erg
belangrijk dat ze ook even lekker buiten kunnen spelen. Het rooster ziet er als volgt uit.
maandag 16 januari : groen en geel
dinsdag 24 januari: de groepen 4
dinsdag 17 januari: rood en blauw
donderdag 26 januari: 5A, 5B, 6B en groepen 8
donderdag 19 januari: paars en roze
maandag 30 januari: 6A en de groepen 7
maandag 23 januari: 3A, 3B, 3C en 5C
met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten; Coördinator Koningin Emmaschool; 0628205011

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

