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AGENDA
5 juli

Brief met formatie 2017-2018 mee

12 juli Musical groep 8A

5 juli

8.45 uur informatie ouders groep 6

13 juli Musical groep 8B
14 juli Musical groep 8C

Beste ouders/verzorgers,
Het schoolreisje voor de groepen 5, 6 en 7 is goed verlopen, de Prikactie is achter de rug en
we kijken vooruit naar de weken die komen gaan. De afgelopen week heeft intern in het teken
gestaan van de formatie. Wie staat komend jaar voor welke groep, welke groep gaat naar
welke leerkracht. Hoe vervangen we onze zwangere juffen als zij met verlof zijn. Dat laatste is
nog niet helemaal rond maar we hopen dat dat op korte termijn duidelijk wordt.
Verder is er gesproken over de start van de combinatiegroep 3/4. Omdat ook de ouders meedenken in de
samenstelling van deze groep is er een brief uitgegaan die, zo bleek, enig stof deed
opwaaien. Met twee goede informatieavonden voor de betrokken ouders hebben we een
goede samenwerking kunnen bereiken. Doel is goed onderwijs voor alle kinderen en
samen kunnen we dat zeker.
Beste ouders van 3C en groep 2 groen: nogmaals dank voor uw betrokkenheid en
medewerking!
Zoals u allen wellicht weet denkt ook de Medezeggenschapsraad mee over de formatie en alles wat daar bij
komt kijken. In de laatste vergadering is hierover gesproken. (ouders hebben hierbij adviesrecht en het
personeel instemmingsrecht) De MR was akkoord en zo konden we verder met de afronding hiervan.
(Woensdag 5 juli zullen we ook u middels een brief op de hoogte brengen!)

Nieuws van de MR
Dinsdag 20 juni heeft de MR haar laatste vergadering van dit schooljaar
gehad.
We hebben in de MR afscheid genomen van Marieke Koster (die namens het personeel in de MR zat). Marieke
was naast MR lid ook lid van het MT. Om de onafhankelijkheid van de MR te behouden heeft Marieke besloten
haar taak in de MR neer te leggen. Anneke Wubs komt namens de personeelsgeleding de MR versterken. Wij
danken Marieke voor de vele jaren inzet en enorme betrokkenheid bij de school en het onderwijs in het
algemeen.
Verder is er gesproken over de prikactie op dinsdag 27 juni en de schoolreisjes op diezelfde dag. Er zijn 6 officiële
reacties van ouders binnengekomen bij de directeur. Ouders waren teleurgesteld over de kortere schoolreisdag
in verband met de prikactie.
Gelukkig hadden de leerlingen toch een volledige dag in Duinrell omdat ze tot 15.00 uur in het park bleven.
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Ook de formatie is de revue gepasseerd. De MR heeft haar goedkeuring gegeven.
Woensdag 5 juli ontvangen alle ouders een brief met daarin de formatieplannen en de toebedeling van de
klassen.
Een blijvend onderwerp op onze agenda is de ouderparticipatie. Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen
enkele leden van de AC, twee leden van de MR en de directeur.
Deze eerste gezamenlijke sessie bestond vooral uit brainstormen met als doel een brug te slaan tussen ouders
en de Emma school. De leidende vraag is “hoe kunnen wij het Wij gevoel stimuleren?
Een zeer concreet resultaat is het ouderpanel. Nanda Klaassen gaat een aantal keer per jaar met een groep
ouders om de tafel om op deze manier met ouders in gesprek te gaan en te blijven.
De volgende bijeenkomst van AC en MR staat gepland voor 6 juli.
Een school kan niet zonder culturele activiteiten. Daarom is het zeer verheugend dat er een aanzienlijk bedrag
komend schooljaar beschikbaar is voor cultuur. In schooljaar 17/18 staat onder andere het thema muziek op de
kaart. Er gaat gewerkt worden met muziekconsulenten en er komen volgend jaar juli twee cultuurdagen.
Nieuw volgend schooljaar zijn de gespreksarrangementen met ouders en kind. In september 2017 komt er een
welkomstreceptie voor de ouders. Tijdens deze receptie komt er nadere uitleg. In de eerste twee maanden van
het nieuwe schooljaar worden de gesprekken met ouders vastgelegd. In principe zijn er twee gesprekken per
schooljaar, eventueel meer. Vanaf groep 5 zullen ook de kinderen deelnemen aan deze gesprekken. De
leerlingen van de jongere groepen mogen met hun ouders voorafgaand aan het gesprek een formulier invullen
over wat zij leuk en minder leuk vinden op school. Aan het einde van het schooljaar zijn de gesprekken
facultatief, net zoals het nu al gaat. De kinderen krijgen twee rapporten mee in plaats van drie.
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking aan ons
wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het emailadres van de MR: MR@konemmaschool.nl
Wij reageren dan zo snel mogelijk.
Voor nu wensen wij jullie alvast een fijne zomer en berichten wij verder in het nieuwe schooljaar.

U las het al in de vorige Vrijdagbrief, de MR schreef hierover in bovenstaand stukje, hieronder nog een
herinnering voor de ouders van groep 6:
INFORMATIE VOOR OUDERS GROEP 6
De ouders van de leerlingen uit groep 6 ontvangen vandaag, vrijdag 30 juni, het
uitstroomprofiel van hun kind. Hierover heeft u eerder een informatiebrief ontvangen.
Op woensdagochtend 5 juli organiseert onze intern begeleider 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 mij, op mijn bureau, staat een prachtige beker met daarop de tekst: 2 prijs Hockeytoernooi 21 juni 2017.
Een stralend hockeyteam kwam deze bij mij brengen om daarna een plek in de prijzenkast te krijgen. Team 2
heeft het ook fantastisch gedaan. Gefeliciteerd allemaal! De coaches schreven onderstaand stukje, met gepaste
trots:

Woensdag 21 juli vond het hockeytoernooi plaats voor de kinderen uit groep 7 en 8.
In totaal deden 35 teams mee uit de omgeving. We hebben een heerlijk zonnetje,
sportieve wedstrijden en een gezellige dag gehad!
Team 2 is op een mooie dertiende plek geëindigd. Een
topprestatie!
Team 1 heeft de finale kunnen spelen die helaas eindigde
met 0-0. Na zenuwslopende shoot-outs hebben we de beker voor de tweede plaats in
ontvangst kunnen nemen. Alle kinderen speelden erg sportief, enthousiast en goed
hockey. We zijn trots op iedereen!

Het podium in de gymzaal is opgebouwd. De groepen 8 repeteren nu op de plek waar
zij over twee weken hun eindmusical zullen gaan spelen. Er wordt geweldig gezongen
en ik kan, vanaf mijn plek, meegenieten en straks vast en zeker alle ? Monsterhitliedjes mee kunnen zingen. Toi toi toi allemaal!

We gaan straks het weekend in. Namens mijn top-collega’s wens ik u en jullie allen
een mooi weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief!
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen
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