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AGENDA
12 juli Musical groep 8A

12 juli

Juffendag groepen 4

13 juli Musical groep 8B

14 juli Rapporten mee naar huis

14 juli Musical groep 8C

18 juli Wenmiddag

Beste ouders/verzorgers,
De formatie is er uit. Vandaag het overzicht en de brief op papier. In veel gevallen geeft dit
rust en overzicht. Op dinsdagmiddag 18 juli is de wenmiddag gepland en zullen de groepen in
de nieuwe samenstelling bij elkaar komen bij hun nieuwe leerkracht. Op deze dag zullen ook
de nieuwe klassenlijsten worden meegegeven. Spannend!
Woensdagavond 28 juni vond een eerste bijeenkomst van het Ouderpanel plaats. Een nieuw initiatief op de
Koningin Emmaschool. Ik vind het prettig om met u in gesprek te kunnen zijn over zaken die
misschien niet zo dringend zijn om een gesprek voor aan te vragen maar waar u best eens over
zou willen praten. Vandaar het Ouderpanel. Ik heb de ouders in de MR gevraagd of zij een
aantal ouders zouden willen vragen om hieraan deel te nemen. En kreeg een achttal namen
door. Zij stemden allen in en namen bij mij aan tafel plaats.
Dit Ouderpanel komt een drietal keren bij elkaar (2/3 maandelijks) en is geen MR of AC, heeft
geen agenda en maakt geen notulen maar gaat met elkaar en met mij in gesprek. Na drie bijeenkomsten vragen
deze ouders allen weer een ‘nieuwe’ ouder en deze groep komt vervolgens weer drie keer bij elkaar.
Wie in deze eerste ronde deelnemen? Arda Lentjes, Esther Gerritsen, Carla Brands, Simone Waaijers, Maurits van
Temmen, Ruben van Zwet, Robbert Steman en Tjerk Peynenborg. Dank allemaal voor jullie bijdragen en tot de
volgende keer in oktober!
Woensdagochtend 5 juli was het vol in de aula. Een kleine 30 ouders hadden zich om 8.45 uur verzameld om meer
te weten te komen over het uitstroomprofiel. Een indicatie, een voorspeller voor het advies
naar de middelbare school in groep 8. In groep 6 zult u dit voor de eerste keer onder ogen
krijgen. Tijdens de heldere presentatie van collega Neolette de Waal (intern begeleider) werd
de waarde van het instroomprofiel meer inzichtelijk. De deelnemers krijgen de presentatie
toegestuurd en hebben weer iets meer inzicht gekregen in het proces op weg naar het
eindadvies in groep 8.
All you need is love. Wat had ik het toch geweldig gevonden om romantisch ten huwelijk te
worden gevraagd. Helaas, het werd de agenda’s naast elkaar leggen 
Oud leerling Mario Filippo pakte dat heel anders aan. Op
maandagmiddag 3 juli liet hij zijn grote liefde Esther Spek (ook oudleerling) voorrijden in een mooie limousine en heeft haar in groep paars
(het lokaal waar zij elkaar ooit hebben leren kennen) ten huwelijk gevraagd. Collega Corry
en Mieke ‘smolten’. Een paar mooie foto’s (met toestemming van de aanstaande bruid en
bruidegom) vindt u hierbij.
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Footgolf groep 5 en 6
Vrijdag 30 juni en maandag 3 juli zijn we met de groepen 5 en 6 naar Footgolf Nederland
in Spaarndam geweest. Na een korte uitleg van de eigenaar kreeg ieder groepje een
hole aangewezen waar zij mochten starten. De kinderen
mochten 9 holes met hun begeleider afgaan en de scores
werden genoteerd. Het was de bedoeling om de voetbal met zo
min mogelijk passes en langs de obstakels naar de finish te
krijgen. Naarmate de ochtend vorderde ging het voetbalspel
beter bij iedereen. We hebben een fijne ochtend gehad. Dank aan alle ouders die deze
ochtend mogelijk hebben gemaakt.

Nieuwe kleuters
Er zijn de laatste tijd weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school.
Dit zijn de laatste voor dit schooljaar.
In groep geel is dat Isabel en in groep blauw is dat Siem.
Femke, Lize en Tess kwamen er in groep groen bij.
In groep paars zijn dat Shanti en Jinthe
En tenslotte kwamen Flynn, Lorenzo en Levi erbij in groep roze.
Welkom op de Koningin Emmaschool en we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons .

Dansworkshop
Op maandag 3 en dinsdag 4 juli hebben de groepen 5, 6 en 7 een dansles gekregen van Eline Veltenaar, een student
aan de dansacademie Lucia Marthas. Na een pittige opwarming kregen de
kinderen de kans om hun creativiteit en coole moves te laten zien. Er werd nog
een klein stukje dans aangeleerd en vervolgens werden deze in groepjes
gepresenteerd aan elkaar. Wat was er veel enthousiasme, creativiteit en vooral
veel gezelligheid! Een ontzettend leuke workshop waar iedereen zijn best voor
heeft gedaan!
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Komende week nemen de groepen 8 afscheid. Daarna is er nog één korte schoolweek en begint de zomervakantie
op vrijdag 21 juli.
De school is dan een flink aantal weken onbemand. Vanmiddag hadden Fred en
ondergetekende een overleg(je) met de wijkagenten. We willen uw hulp inroepen mocht
u onraad waarnemen.
U mag ze mailen: Ronald Kales ronald.kales@politie.nl en Leo Burggraeve
leo.burggraeve@politie.nl bij vragen of andere zaken.
En wanneer moet je dan bellen? Hun advies: bij geweldpleging of vandalisme (bv. vernielingen aan het gebouw) bel
112, bij overlast (bv. Geluid) bel met 0900-8844
We hopen vanzelfsprekend dat het niet nodig is, maar waarderen het enorm als u dit voor ons zou willen doen. Bij
voorbaat bedankt!
Een bericht van een andere orde: meerdere jaren werden er tweejaarlijks schoolkampen gehouden. Mij is gevraagd
om u te laten weten dat dat uitje niet meer gaat plaatsvinden. Jammer, maar er komen vast en zeker weer andere
activiteiten voor in de plaats.
Vanuit de cultuurcommissie: Voor onze tekenlessen zijn we op zoek naar Olvaritpotjes met deksel. Wilt u helpen
sparen? U kunt de potjes inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Alvast bedankt!
Er is ons weer een mooi weekend beloofd. Namens het zonnige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en
jullie allen een gezellig weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen
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