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BEROEPENBEURS GROEP 8: OUDERS GEZOCHT
Elk jaar wordt er een beroepenbeurs georganiseerd op school voor de leerlingen van de groepen 8.
De kinderen krijgen zo een indruk wat bepaalde beroepen in houden en wat voor opleiding ze
daarvoor nog hebben.
Dit jaar houden we de beroepenbeurs op woensdag 12 april (van +/- 09.00 – 12.00 uur, een
roulatiesysteem, om het kwartier krijgt u kinderen aan uw tafeltje om te vertellen over uw beroep).
Zou u het leuk vinden om iets over uw beroep te vertellen, wilt u dat dan aan ons laten weten? Dit mag
per mail: ackoninginemmaschool@gmail.com
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt,
Lotte, Ingrid en Janine

KLEDINGBEURS
Op 29 maart vindt in de avonduren de Kleding & Speelgoedbeurs
plaats. We zoeken voor deze dag veel hulp, zonder hulp geen extra
inkomsten voor de school, wat altijd ten goede komt voor de
kinderen.
Kan je 29 maart helpen tussen:
18.30u – 20.30u begeleiden/toezicht houden van de beurs
20.30u – 22.00u opruimen van de beurs
Wil je kleding en/of speelgoed inbrengen? Of heb je interesse in het
overnemen van de organisatie van deze beurs?
Mail ons: koninginemmabeurs@gmail.com of check onze website:
http://emmabeurs.blogspot.com
Met vriendelijke groet, team Emmabeurs

BERICHT VAN DE MR
Op 7 februari is er weer een vergadering geweest van de MR. Wij brengen u graag op de hoogte van
de zaken die besproken zijn. Anton de Bruin van de GMR (de overkoepelende MR van stichting
Salomo) was er ook bij en hij gaf uitleg bij het vernieuwde MR reglement waarin de nieuwe wetgeving
is verwerkt. De GMR stelt voor om naast dit formele reglement ook een jaarkalender te gaan
gebruiken met daarop thema’s en onderwerpen die de GMR en de MR van alle scholen van de
stichting Salomo kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen de GMR en de verschillende MR-en
gemakkelijker zien wat er speelt en kunnen ze eenvoudiger samenwerken voor verschillende
onderwerpen. Tevens gaf Anton aan dat er pro-actief gekeken mag worden naar budgetten,
bijvoorbeeld het geld voor passend onderwijs. Hier gaan we als MR mee aan de slag. Daarnaast is het
kascontrole van de activiteitencommissie besproken en goedgekeurd. Aangezien Nanda Klaassen
nog niet begonnen is als directeur, zullen de meeste van deze onderwerpen de volgende keer ook op
de agenda staan. Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien
agendapunten/onderwerpen ter bespreking aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U
kunt ons bereiken via het emailadres van de MR: MR@kon-emmaschool.nl. Wij reageren dan zo snel
mogelijk.
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RIOOLWERKZAAMHEDEN
In de schoolvakantie start de gemeente met aanpassingen in de wijk, vanwege rioolwerkzaamheden.
De eerste week na de vakantie is het de planning om aan het Roerdompplein te werken. Hierdoor zal
het moeilijker worden om met de auto voor de school te komen. Wilt u, in het belang van de veiligheid
van de kinderen daar rekening mee houden?
MAANDDATA MAART
Vrij 03-03 Emmatheater
Di 14-03 Inloopavond
Di 14-03 MR- vergadering
Vrij 17-03 Rapporten mee gr. 2-8
Ma 20-03 10-min. gesprekken
Di 21-03 10-min. gesprekken
Wo 22-03 Margedag groep 1 t/m 8 vrij
Wo 29-03 Kledingbeurs
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend en een hele goede vakantie!

