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BERICHT VAN JUF JUDITH
Beste ouders, kinderen en collega’s,
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die vorige
week donderdag mijn afscheid van de Emmaschool tot een
onvergetelijk afscheid heeft gemaakt. Want het was zeker
onvergetelijk!
Alle leuke cadeautjes, mooie boeken die ik heb gekregen: ik
geniet ervan. En vooral alle lieve woorden die ik mocht
ontvangen, bewaar ik goed en neem ik mee.
Mijn periode als directeur van de Emmaschool was mooi en
goed in vele opzichten, en iedereen die daar aan heeft
bijgedragen wil ik daar heel erg voor bedanken.
Ik wens de Emmaschool, alle ouders, kinderen en collega’s alle
goeds voor de toekomst, en vast nog wel eens “tot ziens”.
Met een hartelijke groet, Judith Amels
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 22 en vrijdag 23 september worden de schoolfoto’s gemaakt. De schoolfotografen zijn
verbonden aan het label www.sgoolfotografie.nl. Leerlingen mogen een attribuut meenemen om
daarmee op de foto te gaan. Dat kan een knuffel zijn, maar ook een attribuut van een sport. Er worden
meerdere foto’s gemaakt voor een licht grijze achtergrond. Kleuren doen het heel erg goed voor grijs
en natuurlijk ook witte kleding met een spijkerbroek zorgt voor een mooie foto. Het is af te raden om
teveel donkere kleding aan te trekken.
Op donderdagochtend worden er foto’s gemaakt van de leerlingen van groep 3C, 3A, 3B,
1/2groen, 1/2 paars,1/2 blauw, 1/2rood, 1/2roze, 1/2 geel en groep 5C.
Donderdagmiddag worden er groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Er
worden alleen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes die op de Emmaschool zitten.
Op vrijdag worden er foto’s gemaakt van de leerlingen van groep 4A, 4B, 7B, 5B, 6B, 6A, 7A,
5A, 8A, 8B en 8C.
Op vrijdagochtend worden er ook nog groepsfoto’s gemaakt, alsmede foto’s van broertjes en zusjes.
Het is niet zeker dat de groepsfoto’s op dezelfde dag worden gemaakt als de individuele foto’s. Wilt u
hier, met het oog op de kleding, rekening mee houden?
Op donderdag en vrijdag gaan de gymlessen gewoon door.
Wanneer de foto’s online komen te staan, informeren we u hierover. Ieder kind krijgt dan een flyer
mee naar huis waar een unieke inlogcode opstaat. Op www.onlinenabestellen.nl zijn de foto’s van uw
kind dan te bekijken en te bestellen. Er is een actieperiode tijdens de eerste 5 dagen na de
openstelling van de foto’s. Bestelt u binnen de actieperiode dan wordt de gekozen groepsfoto gratis
geleverd. Deze informatie staat ook allemaal op de inlogkaart. Voor vragen kunt u terecht
bij vragen@sgoolfotografie.nl.
JAARKALENDER IN DIGIDUIF
De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via Digiduif. Digiduif kent nog meer functionaliteiten, zoals de
kalender. De jaarkalender van dit schooljaar is ingevoerd in Digiduif en deze kunt u synchroniseren
met uw telefoon. De jaarkalender is ook te vinden op onze website.
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NIEUWS VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND: OUDERS EN COMMUNICATIE
Dit schooljaar organiseert het onderwijsloket Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland verschillende
trainingen en avondlezingen rondom het thema communicatie. Met de vrijdagbrief ontvangt u meer
informatie over het aanbod voor ouders.
Het Onderwijsloket nodigt ouders van harte uit zich in te schrijven voor één of meerdere trainingen.
Via de site van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland kunt u zich inschrijven.
www.passendonderwijs-zk.nl/communicatie.
CULTUUR
Ons speerpunt op het gebied van cultuur is dit schooljaar muziek.
Vandaar dat onze cultuurdagen, donderdag 15 en vrijdag 16
september, in het teken van muziek staan. Alle groepen krijgen les
in de vijf domeinen, te weten: zingen, spelen, vastleggen, bewegen
op muziek, en luisteren. De leerlingen maken ook kennis met onze
nieuwe instrumenten: de Boomwhackers.
Ook in het cultuurmenu van Hart hebben we muziekworkshops
gekozen. Afgelopen dinsdag waren de kleutergroepen aan de beurt
en vrijdag krijgen de groepen 5 een boomwhacker-workshop. De
andere groepen komen op een ander moment dit schooljaar aan de beurt.
NIEUWS GROEP 8
Volgende week woensdag 21 september wordt in de groepen acht de NIO-toets afgenomen. Alle
leerlingen van groep 8 hebben hier al eerder informatie over mee naar huis gekregen.
KLEUTERGYM OP WOENSDAGMIDDAG
Samen met Sportsupport en de Sint Bavoschool bieden we voor leerlingen van groep 1 en 2 de
mogelijkheid om zes keer tegen een gereduceerd tarief te gymmen. De lessen waren vorig schooljaar
een dusdanig succes dat we doorgaan met de gymlessen. De gymlessen zijn op woensdag 5, 12, 26
oktober en 2, 9, 16 november van 15:00 tot 16:00uur in de gymzaal van de Sint Bavoschool aan de
Eemstraat.
De kosten voor de zes lessen zijn €18,-. De lessen dient u contact (gepast) te betalen bij de start van
de eerste gymles.
U kunt uw kind aanmelden door de inschrijving via een e-mailbericht te sturen aan Marjolijn
Timmerman (timmar@planet.nl) vóór woensdagochtend 28 september 08.30 uur a.s.
In het bericht vermeldt u:
~ de naam van uw kind,
~ uw adres,
~ noodtelefoonnummer (waarop tijdens de lessen iemand bereikbaar is),
~ uw e-mailadres,
~ de school,
~ de groep waarin het kind zit en
~ de geboortedatum van uw kind.
Als uw kind zich inschrijft voor de activiteit moet u als ouder zelf zorgen dat uw kind voor en na de
activiteit wordt gebracht en opgehaald. Dit wordt niet vanuit school geregeld.
Daarnaast merken we nadrukkelijk op dat aanmelding en plaatsing leiden tot een verplichting om te
betalen voor de activiteit. Mocht een kind zich naderhand terugtrekken, dan blijft deze verplichting
bestaan.
SPORTSUPPORT
Ook 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 een brochure
mee met informatie over de manier van aanmelden.
Op woensdag 28 september organiseert Sportsupport ‘Alpe d’Huez voor kids op ’t Kopje’. In navolging
van de beklimming in Frankrijk verzorgt Sportsupport een variant voor kinderen. Meer informatie
hierover is te vinden via onderstaande weblink.
http://sportsupport.nl/alpe-dhuez-4-kids-op-het-kopje/
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KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS

Op 28 september is weer onze Speelgoed & Kledingbeurs, we zoeken nog ouders die ons die dag
kunnen helpen:
08.30 tot 12.15uur opzetten van de beurs
18.15 tot 20.30uur helpen tijdens de beurs
20.30 tot +/- 22.00uur opruimen na de beurs
We kunnen alle hulp gebruiken: koninginemmabeurs@gmail.com

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

