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AGENDA
27 juni Schoolreis groep 5, 6, 7

5 juli

Informatieochtend groep 6

27 juni Prikactie POinactie. School begint om 9.30 uur!!!!

Beste ouders/verzorgers,
Aan de warmte lijkt geen einde te komen. Wat een geweldig voorjaar en een mooie start van de zomer. De
zinderende hitte zorgt, naast veel plezier, ook voor (soms te) warme lokalen. Gisteren hebben we daarom gekozen
voor een afkoelmoment. ’s Morgens hebben we ‘gewoon’ gewerkt, tussen de middag
hebben de kinderen die overblijven genoten van een waterfeest met Brood en Spelen
en ’s middags hebben de collega’s voor de meest koele plek gekozen. Soms was dat op
school, vaak was dat naar buiten. Onder de bomen in het park of elders. De leerkracht
heeft u daar van op de hoogte gebracht. De verwachting is dat het koeler wordt,
daarmee zal het ook in het gebouw weer behaaglijker worden en kunnen we het
gewone ritme weer oppakken. 😊
Bij deze Vrijdagbrief ontvangt u een brief van de gezamenlijke besturen ivm de prikactie van a.s. dinsdag. Een
vergelijkbare brief als die u eerder kreeg, maar met informatie die het lezen waard is.
De prikactie van .a.s. dinsdag 27 juni is door u goed ontvangen. Naast de positieve reacties was er ook teleurstelling
merkbaar over het schoolreisje van de groepen 5,6 en 7 diezelfde dag. Een aantal ouders hebben ons daarover
benaderd. Net op die dag leggen wij het werk een uur neer. We hebben gewikt en gewogen en toch besloten de
prikactie voor te laten gaan. Dit signaal is voor ons allen nu belangrijk.
Uiteindelijk zullen deze leerlingen (uit 5,6 en 7) om 9.00 uur op
school zijn en om 9.30 uur vertrekken. Een half uur later dan
gepland en we verwachten hen rond 16.00 uur weer terug in
Haarlem. Alvast veel plezier allemaal! We hopen dat jullie een
prachtdag met elkaar hebben!
NB. Als u ook de petitie heeft ondertekend….enorm bedankt! Afgelopen woensdag hadden 271260 mensen hier op
gereageerd. Dinsdagmiddag zal een afvaardiging van vele scholen naar Den Haag gaan om de petitie aan te bieden
aan minister president Rutte. En dan nu maar hopen dat dit effect gaat hebben!
LET OP: alle andere leerlingen (groep 1/2, 3,4 en 8) zijn vanaf 9.20 uur welkom op het schoolplein. Om die tijd gaan
de jongste kinderen naar binnen en de oudste leerlingen gaan, zoals altijd, als de bel gaat, met hun leerkracht naar
binnen. De school begint om 9.30 uur.
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Zoals u misschien wel weet
(of heeft gezien 😊)
verwachten drie collega’s een
kindje. Dionne en Marlies kort
na de zomervakantie en
Sandra in december. Een
puzzel voor de school maar
groot geluk voor hen en dat
gunnen we hen van harte.
Marlies nam haar groep 7
zelfs mee naar de
verloskundige. Zij hebben
mee mogen kijken naar het
groeiende kindje in de buik van hun juf. Hoe uniek is dat??
Hieronder een verslagje van Marlies:
GROEP 7B BEKIJKT DE BABY VAN JUF MARLIES
Op 15 juni is groep 7b naar het Echocentrum de Schoot op de
Schotersingel gereden met de fiets. Na een kwartiertje
fietsen, mochten de kinderen plaats nemen in de
wachtkamer. In de echokamer naast de wachtkamer, maakte
de echoscopiste bij juf Marlies een echo van de baby. In
groepjes van zes mochten de kinderen de baby bekijken. Er
was heel veel te zien en de echoscopiste heeft alles uitgelegd
aan de kinderen. Zo vertelde zij onder andere over de
bloedbanen in de navelstreng, over de ruggengraat en over het hartje. In het donker konden de kinderen alles
bekijken en luisterden zij aandachtig naar de uitleg. Na een uurtje in het echocentrum te zijn geweest, zijn we weer
naar school gefietst.
Het kleuterplein wordt steeds vrolijker. Eerst die mooi gekleurde wandversieringen en
dan nu de boomstammen… waar die voor zijn? Het is een verrassing die op korte termijn
‘onthuld’ zal worden. Nog even geduld!

Misschien heeft u er al eens van gehoord: het uitstroomprofiel. In groep 6 gaat dat een belangrijke rol richting
uitstroom vervolgonderwijs spelen. We willen de direct betrokkenen, nu
specifiek de ouders van de groepen 6, uitnodigen om naar een
informatiebijeenkomst te zijn op 5 juli a.s. Mocht u een zoon/dochter in groep 7
of 8 hebben en geïnteresseerd zijn, voelt u zich vrij om hier aan te sluiten:
INFORMATIE VOOR OUDERS GROEP 6
De ouders van de leerlingen uit groep 6 ontvangen via de groepsleerkrachten deze week een extra brief. Hierin staat
de procedure beschreven ten behoeve van het advies Voortgezet Onderwijs (VO) dat ouders en kind in groep 8 zullen
krijgen.
We spreken van een uitstroomprofiel en niet van een advies. Een voorlopig en een definitief advies krijgt u in groep 8.
Op woensdagochtend 5 juli organiseert onze intern begeleider Neolette de Waal hierover een informatie bijeenkomst
voor de ouders van de groepen 6. Tijdens deze bijeenkomst gaat ze in op de wijze waarop we de komende jaren uw
kind volgen ten behoeve van de advisering voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst wordt niet ingaan op
vragen over individuele leerlingen.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 5 juli om 8:45 uur deze bijeenkomst in de aula bij te
wonen.
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Voor onze schoolverlaters nog drie weken te gaan……de laatste weken op de Koningin Emmaschool. Voor alle
anderen nog 4 weken tot de zomervakantie. Het komt in de buurt…….
Namens het creatieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een goed weekend toe en tot de
volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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