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Beste ouders/verzorgers,
Gisteren startte de dag, letterlijk en figuurlijk, zonnig. De Okidodans gaf een prachtig begin aan een
bijzondere dag. Natuurlijk de donderdag voor de meivakantie, maar ook door de Nieuwsuur-ploeg in
onze school. Groep 6A keek haar ogen uit. Een grote microfoon, een camera, een verslaggever. Juf
Margreet had een extra volle klas.
( De opnamen zijn gemaakt, zodra we weten wanneer het in de uitzending komt zullen we u dit laten
weten )
Vandaag begint de meivakantie. Twee weken deze keer. Maar voordat we even niet aan school
hoeven te denken wil ik uw aandacht vragen voor het onderstaande nieuws. Heel speciaal voor het
project wat direct na de vakantie van start gaat. De opening wordt heel bijzonder!
Ook de Avond4daagse vraagt uw aandacht en hulp, groep 6A vertelt u over Coöperatief leren en de
MR praat u bij.
PROJECT MIDDELEEUWEN
Na de meivakantie is het zover; op maandag 8 mei gaat het project van
start met als thema 'De Middeleeuwen'! Het project zal op maandag 8 mei op
een leuke, speciale manier worden geopend. De kleuters verzamelen om
8.20 uur in de klas. Uiterlijk 8:25 zullen zij richting het voorplein lopen,
dus zorg dat uw kind op tijd in de klas zit. De groepen 3 t/m 8 mogen
om 8.20 uur allemaal verzamelen op het voorplein bij hun eigen
leerkracht. Zij zullen dus niet eerst naar binnen gaan. Vindt u het leuk
om te blijven kijken? Dan vragen wij u om te kijken áchter de hekken
van het voorplein, dit in verband met de veiligheid.
Dinsdag 23 mei zullen wij de Middeleeuwse Emmaspelen organiseren.
We willen u hiervoor om hulp vragen. Wij zijn hiervoor nog op zoek
naar verschillende materialen, te denken aan: hoefijzers, keien, ringen, stelten, oude lakens en hout.
Daarnaast zijn wij voor dinsdag 23 mei ook, nog steeds, op zoek naar ouders die het leuk vinden om
te komen helpen en een spelletje/groepje willen begeleiden op deze dag.
Wilt u komen helpen bij de groepen 4 t/m 8, dan kunt u dit laten weten aan juf Lianne via
liannegroen@kon-emmaschool.nl
Wilt u komen helpen bij de kleuters (in de ochtend) en de groepen 3 (in de middag), dan kunt u dit
laten weten aan juf Jasmijn via jasmijn.joosten@kon-emmaschool.nl
AVOND4DAAGSE NOODOPROEP!!!

Van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni wordt de avondvierdaagse
gehouden.
Wij zoeken met SPOED nieuwe opvolgers (i.v.m. afzegging reeds gevonden
opvolgers). Uiteraard zijn wij bereid de nieuwe ouders in te werken. Bij
interesse/informatie graag VOOR vrijdag 28 APRIL een reactie naar
konemma.a4d@gmail.com.
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Bij geen reactie wordt de avondvierdaagse dit jaar niet meer door ons georganiseerd. We hopen
uiteraard dat nieuwe enthousiastelingen zich aanmelden!
Groetjes Shirley en Nicole
COOPERATIEF LEREN/SAMENWERKEND LEREN
Binnen onze school is al een aantal jaren geleden het samenwerkend leren of coöperatief leren
geïntroduceerd. Inmiddels zetten alle leerkrachten bij verschillende vak-vormingsgebieden
regelmatig coöperatieve werkvormen in. De nieuwe methodes zoals Taalactief, bieden binnen een
thema op diverse momenten ook werkvormen aan waarbij de kinderen samenwerken in twee-en/of
viertallen.( zie foto) De kinderen werken samen aan een opdracht en voeren om de beurt een deel
van de opdracht uit. Dit daagt uit tot actief en constructief leren en stimuleert interactie tussen
kinderen. Het benut zo verschillen tussen kinderen als kansen om van elkaar te leren en dit draagt bij
aan een veilig en fijn klassenklimaat. Daarnaast is het een leuke afwisseling op het didactisch
repertoire van de leerkracht!

Leerlingen uit groep 6a
samen lerend!

NIEUWS VAN DE MR
Dinsdag 11 april 2017 heeft de MR weer een vergadering gehad. De volgende onderwerpen zijn aan
bod gekomen;
ACTUALITEITENPROGRAMMA NIEUWSUUR BEZOEKT EMMASCHOOL
Donderdag 20 april komt het programma Nieuwsuur op school filmen. Dit is zorgvuldig doorgesproken
met directie, team en ouders van de betrokken klas. Het onderwerp is Passend Onderwijs en de
manier waarop dit in basisscholen wordt vormgegeven.
PASSEND ONDERWIJS
Aan alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben wordt in het kader van Passend Onderwijs een
goede onderwijsplek geboden. Samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor ondersteuning Ons
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs verdeelt deze gelden over de basisscholen in Zuid
Kennemerland. Deze scholen, w.o. de Emmaschool, ontvangen een vast bedrag per kind.

Hiervan moet de school zorgen dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De MR bekijkt
de begroting die de school maakt. De Emmaschool zet dat geld in voor onder andere kindercoaching,
materiaal voor kinderen met dyslexie, materiaal voor Remedial Teaching en psychologische
onderzoeken. Per jaar wordt bekeken of de gelden goed worden ingezet.
OUDERPARTICIPATIE
Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen twee MR leden en
twee AC (activiteitencommissie) leden. Onderwerp van gesprek was de verhoging van de
ouderparticipatie op de Emmaschool. Dit gesprek is teruggekoppeld in de MR vergadering.
Er zijn veel activiteiten op school waar de hulp van ouders voor wordt gevraagd. Hulp vinden is niet
altijd makkelijk. Een van de redenen is dat veel ouders werken en er geen tijd beschikbaar is om te
helpen. Zeer begrijpelijk. De vraag van de MR is dan ook hoe vergroot je de betrokkenheid en inzet
van ouders? Het blijft tenslotte jammer als een activiteit niet door kan gaan vanwege te kort aan hulp.
Kinderen zijn dan de dupe.
Een van de zaken die naar voren kwam is het creëren van het “wij gevoel”. Dit betekent dat ouders,
team en kinderen samen de school vormen. Om voor dit “wij gevoel” ook de ouders te bereiken, zijn er
een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd. Zo heeft de MR al eerder aangedrongen op
deelname aan de Koningsspelen (landelijk en veel scholen in Haarlem doen mee). Dit wordt volgend
jaar gerealiseerd. Bovendien krijgt de Vrijdagbrief een andere toon en een andere vorm en wordt er
gekeken of het mogelijk is om de website meer leven in te blazen. Terugkeer van het Pleinfeest kan
ook bijdragen aan het wij gevoel. Als MR willen wij deze initiatieven en voorstellen van harte
ondersteunen en als ouders goede ideeën hebben over hoe we de betrokkenheid van ouders bij
school kunnen vergroten of dit “wij gevoel” vorm kunnen geven, dan horen wij dat uiteraard graag (en
de AC ook!). Uiteraard zullen alle ideeën en voorstellen met alle betrokkenen worden besproken.
Dit onderwerp blijft op de agenda van de MR.
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@kon-emmaschool.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk.

Namens het team van de Koningin Emmaschool wensen wij u een fijne vakantie!

