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10-MINUTENGESPREKKEN
Op maandag 14 en dinsdag 15 november zijn de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met
7. Vanaf 4 november, 16.00 uur kunt u zich via Digiduif inschrijven voor de 10-minuten-gesprekken.
De inschrijfperiode loopt tot en met 10 november. Wanneer u zich inschrijft voor een gesprek vinden
we het fijn als u wilt aangeven welke onderwerpen u graag zou bespreken.
U kunt dan denk aan de volgende vragen:
~ Wat vindt uw kind leuk of fijn op school?
~ Wat vindt uw kind nog moeilijk op school?
~ Waar heeft uw kind hulp en/of ondersteuning bij nodig?
~ Waar wilt u het vooral over hebben?
Houdt u er rekening mee, wanneer u voor meerdere kinderen een tijd reserveert, om de gesprekken
niet direct aan te laten sluiten. Het is verstandig in ieder geval tien minuten tussen de gesprekken vrij
te houden, zodat u de tijd heeft om van het ene lokaal naar het andere lokaal te lopen.
Op vrijdag 11 november krijgen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar mee naar huis.
De ouders van groep 8 hebben al eerder een uitnodiging ontvangen voor de voorlopige
adviesgesprekken.
De voorlopige adviesgesprekken zijn op maandag 7 en dinsdag 8 november.
BERICHT VAN DE MR
Voor de herfstvakantie heeft de MR haar eerste vergadering in schooljaar 2016-2017 gehad. Zoals
gebruikelijk, doen wij daarvan altijd een kort verslag in de Vrijdagbrief.
De samenstelling van de oudervertegenwoordiging van de MR is dit jaar gewijzigd. De ouders in de
MR zijn Iris Pinkster, (voorzitter) moeder van Mia (groep 7), Ilona Brusselers, moeder van Jili (groep
5), Laura Rutte, moeder Maud (groep 7) en er is een vacature. Daarover zo meer.
De leerkrachten in de MR zijn Hanneke Burgers (groep 5), Lidewij Vernooy (groep 6, 7 en 8) en
Marieke Koster (groep 3) en Iris de Zwart ( groep 3). Samen denken we mee met de school over
onderwerpen die voor de Koningin Emmaschool van belang zijn en laten we de stem van ouders en
leerkrachten horen. Meer over wat de MR doet, kunt u terugvinden op de website van de school
(www.kon-emmaschool.nl).
In de eerste vergadering hebben we onder andere de taken binnen de MR verdeeld. Daarnaast
hebben we besproken welke onderwerpen wij dit jaar in ieder geval met elkaar willen bespreken. Drie
onderwerpen staan op onze agenda. We gaan dit jaar binnen de MR praten over ouderparticipatie op
de Koningin Emmaschool, werkdruk in het primaire onderwijs en de inhoud van de CAO nemen we
onder de loep.
Zoals reeds vermeld is er een vacature voor een ouderlid van de MR.
Er hebben zich twee kandidaten gemeld. Zij zijn uitgenodigd bij de eerst volgende vergadering van de
MR. (29 november). Mochten beide kandidaten daarna nog beschikbaar zijn dan worden er
verkiezingen uitgeschreven. U hoort daar na 29 november meer over. Het kan zijn dat u vragen heeft
aan de MR of wellicht agenda punten/onderwerpen ter bespreking aan ons wilt doorgeven, dan kan
dat natuurlijk altijd. U kunt ons ook altijd bereiken via het email adres van de MR: MR@konemmaschool.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk.
Lees verder op de volgende pagina
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MAANDDATA NOVEMBER
ma. 07-11
(Voorl.) Adviesgesprekken gr 8
di. 08-11
(Voorl.) Adviesgesprekken gr 8
di. 08-11
AC vergadering
vrij. 11-11
Rapporten mee gr.3-8

ma. 14-11
di. 15-11
wo. 16-11
vrij. 18-11
di. 29-11

Tien minutengesprekken
Tien minutengesprekken
Margeochtend, gr 1-8 vrij
Emmatheater
MR vergadering

SCHOOLFOTO’S
Vandaag krijgen de kinderen de inloggegevens mee naar huis, waarmee u de schoolfoto’s kunt
bestellen die in september zijn gemaakt.
Om te bestellen gaat u naar www.sgoolfotografie.nl en kunt u de code invullen die op de flyer staat.
Na 3 november kunt u uiteraard ook bestellen, maar is de groepsfoto niet meer gratis.
ZENDINGSDOEL
De komende periode gaan wij sparen voor de organisatie OM (Operatie Mobilisatie).
Als u meer informatie wilt over organisatie OM, kunt u kijken op de website van OM:
http://www.operatiemobilisatie.nl/ Een oud-leerling van onze school, Noa Dommerholt, heeft met haar
gezin 4 jaar in Moldavië gewoond voordat ze op de Emmaschool kwam. Zij is daar nu zelf voor het
tweede jaar weer naar toe. Ze is afgelopen zomer vertrokken en blijft tot ongeveer volgend jaar juni.
Noa zet zich in voor de oudere mensen op het platteland en organiseert kinderactiviteiten in de
dorpen. Vaak wordt er kleding ingezameld en worden er maaltijden verzorgd. Moldavië is een zeer
arm land, dus wij willen Noa hier graag bij helpen.
Jeanine (de moeder van Noa) is nu 2 weken in Moldavië geweest om haar dochter te bezoeken.
Jeanine zal een presentatie komen geven aan alle groepen van de school. Tijdens deze presentatie
zal zij vertellen over het werk in Moldavië. We sparen tot de zomervakantie voor dit doel.
INFORMATIE-OCHTEND VOOR OUDERS DIE LUIZENCONTROLE DOEN
Op dinsdag 1 november om 8.30 uur zal de schoolverpleegkundige Marianne van der Wijde weer
informatie verstrekken aan de ouders die de luizencontrole op zich nemen. U bent van harte welkom
in de aula, koffie en thee staan klaar. Het zal ongeveer een half uur duren.
AMBRASOFT GROEP 3 TOT EN MET GROEP 8
Op school maken we gebruik van verschillende educatieve software. Eén van de software-pakketten
waar we gebruik van maken is Ambrasoft. Doordat we op school werken met Ambrasoft, kunnen we
het ook aanbieden aan ouders zodat leerlingen er thuis mee kunnen werken.
De leerlingen van groep 3 krijgen vandaag een brief met een activeringscode mee. Hiermee kunt u
een account aanmaken om met Ambrasot te werken.
De accounts van de leerlingen die nu in groep 4 tot en met 8 zitten, zijn nog steeds actief. De
leerlingen zijn met de start van het schooljaar automatisch een jaar doorgeschoven.De manier van
inloggen is voor deze leerlingen nog hetzelfde als vorig schooljaar. Wanneer u niet meer kunt
inloggen, is een nieuwe activeringsbrief op te vragen bij de leerkracht van uw kind.
BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK: INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS
Naar het voortgezet onderwijs met dyslexie
Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs voor je kind is nooit eenvoudig, maar wanneer je
kind dyslexie heeft is het nog lastiger. Dinsdag 15 november geeft Beatrijs Brand, dyslexiespecialist
en GZ-psycholoog handreikingen hoe te komen tot een keuze. Deze informatieavond is voor ouders
van kinderen met dyslexie in groep 7 en 8.
Binnenkort kiest u samen met uw zoon of dochter een school voor voortgezet onderwijs. Waarop kunt
u letten bij het kiezen van een geschikte school als uw zoon of dochter dyslexie heeft? In deze lezing
krijgt u tips aangereikt zodat u weet wat u op de scholen kunt vragen. Ook wordt ingegaan op
schoolbeleid en wettelijke regelingen en is er ruimte voor het stellen van vragen.
Datum en tijd: dinsdag 15 november van 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32).
Prijs: € 7,50 / € 10,- voor niet-leden.
Reserveer je kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!

