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PROEF VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op vrijdag 21 april organiseert de verkeerscommissie ter voorbereiding van het verkeersexamen voor
de groepen 7 een proef verkeersexamen.
De leerlingen zullen die dag een route fietsen in de buurt van school waarin zoveel mogelijk
verkeerssituaties aan de orde komen. Voorafgaand aan de proef zullen de fietsen worden nagekeken
op hun technische staat.
Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die ons kunnen assisteren met het bemannen van de controle
posten op de route en het nakijken van de fietsen. Het examen begint om 9.00 uur, vrijwilligers
worden verzocht om 8.30 uur aanwezig te zijn voor instructies, en duurt tot ca. 11.30. Aanmelden
kan via de leerkracht van uw kind of door een mail te sturen naar vkc.kes@gmail.com
BROOD EN SPELEN
Beste ouders/verzorgers,
Omdat wij als team al een tijdje via Brood en Spelen op school de overblijf verzorger en jullie als
ouders ons niet kennen, leek het ons een goed idee om elke week 2 overblijfkrachten zich kort te
laten voorstellen in de weekbrief.
Zo weet u als ouder ook wie er voor uw kind/kinderen voor de klas staan.
Ik ben Rosita en ik sta op groep rood.
Werken met kinderen trok mij onwijs aan en leek mij een leuke uitdaging.
Ik werk al weer bijna 11 jaar als overblijfkracht op scholen, waaronder al weer bijna 2 jaar op de
Koningin Emmaschool.
Ik werk hier met onwijs veel plezier.
Verder ben ik gek op lezen, wandelen, knutselen en tekenen.
Ik ben Laura, overblijfkracht van de onderbouw. Groep groen.
Overblijf is voor mij vooral een leuk contact met de kinderen. Kinderen kunnen spontaan,
onverwachts dingen zeggen, heel creatief en onbevangen uit de hoek komen.
Dit geeft mij weer energie en leert mij zelf ook weer anders naar zaken te kijken. Ik maak spontane
acties van kinderen mee, bijvoorbeeld dat ik een tekening cadeau krijg. Dit geeft mij een gevoel van
waardering.
Het werk als overblijfkracht sluit goed aan bij mijn eigen kwaliteiten als zorgzaam en creatief.
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Wij van Brood en Spelen vinden het erg belangrijk dat ons team ook trainingen krijgt.
In April zal het hele team de cursus omgaan met opvallend gedrag krijgen.
Deze cursus is verplicht om te bij te wonen en het team zal na afloop een certificaat krijgen.
Deze cursus maakt de overblijfkrachten bewust van het gedrag van kinderen en zichzelf als
overblijfkracht.
Hoe ervaart een kind de TSO en jou als overblijfkracht en de regels? Maar ook vragen als: Hoe kom je
over op een kind? Hoe komt het dat dit kind niet doet wat jij vraagt, terwijl de andere kinderen dat
wel doen?
Volgende week hebben de volgende groepen tostidagen.

maandag 20: 5A, 5B, 6B en de groepen 8
Met vriendelijke groet,
Kim Plaatsman-Niesten
Coördinator Koningin Emmaschool
0628205011

NIEUWE START
Beste ouders/verzorgers,
Het waren vier prachtige dagen . Wat heb ik me welkom gevoeld deze eerste week als directeur
van de Koningin Emmaschool. Dank aan een ieder die daaraan heeft bijgedragen! Team, leerlingen
en ouders! De start van, wat mij betreft, een mooie periode op deze prachtige school in Haarlem
Noord.
Met regelmaat ben ik nog de weg kwijt in dat grote gebouw met al die onverwachte hoeken en gaten
maar ook dat zal op termijn vast en zeker gaan wennen.
Ook het doorverbinden van de telefoon naar de verschillende lokalen kent nogal wat hobbels. Dus
mocht u bellen, mij aan de telefoon krijgen en het contact kwijtraken dan ligt het vast aan mij…..
bijvoorbaat mijn excuses.
Vanaf jl. maandag ben ik de hele week aan de Koningin Emmaschool verbonden. U kunt mij bereiken
op de dagen dat ik aanwezig ben en vanzelfsprekend via mijn emailadres: directeur@konemmaschool.nl
Ik kijk uit naar een goede en fijne samenwerking!
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!
P.S. In de bijlage vindt u informatie over de kledingbeurs. Van harte aanbevolen!!

