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ONDERWIJSPRIJS
Afgelopen woensdag was de prijsuitreiking van de Onderwijsprijs voor
de provincie Noord-Holland. Met onze deelname over het stimuleren
van onderzoekend leren middels Lego Education zijn we op de tweede
plaats geëindigd. Tijdens de middag hebben we in een presentatie
kunnen vertellen en laten zien op welke manier we gebruik maken van
Lego Education. Mauro, Sidney en Justin uit groep 8B hebben knap
verteld over hun ervaringen van de lessen en welke vaardigheden ze
leren. We zijn blij met de behaalde prestatie door van de 300 nationale
inzendingen in onze provincie op de tweede plaats te eindigen.
BERICHT VAN MEESTER PIETER
Na 16 jaar te hebben gewerkt op de Koningin Emmaschool, is vandaag
mijn laatste dag. Na het weekend start ik op de Bosch en Hovenschool
in Heemstede. U bent hierover, alsmede de aanstelling van de nieuwe
directeur, in een aparte brief geïnformeerd. In de afgelopen zestien jaar
heb ik me mogen ontwikkelen als leerkracht, bouwcoördinator, ICT-er en directeur. Ik heb een goed
gevoel over de jaren waarin ik voor de Emmaschool heb gewerkt. Maar hoewel ik erg aan de school
ben gehecht, kijk ik uit om op een andere school aan de slag te gaan, nieuwe ervaringen op te doen
en mijzelf weer verder te ontwikkelen. Ik kijk terug op hele goede jaren op de Emmaschool, waarin ik
heb kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen waar we als school met alle collega's ons voor inzetten.
Ik dank alle ouders en leerlingen voor de fijne samenwerking en het gestelde vertrouwen.
BETALINGSHERINNERING OUDERBIJDRAGE
De ouders die de ouderbijdrage in dit schooljaar nog niet hebben betaald, ontvangen vandaag via hun
kind een betalingsherinnering.
We verzoeken u vriendelijk maar nu wel dringend de betaling zo spoedig mogelijk te voldoen. Alvast
dank daarvoor.
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend.
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