VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 35 Nummer 34 2 juni 2017

AGENDA
4 en 5 juni

Pinksteren

6 juni

Schoolreisje groep 3 en 4

Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar 2016-2017zijn duidelijk aangebroken. Nog één lang weekend en dan
gaan we de weken in met o.a. toetsmomenten, rapporten, oudergesprekken, musicals en afscheid van
de groepen 8. Leuke weken maar ook de weken waarin we met elkaar de structuur willen bewaken zodat
we straks allemaal goed de zomervakantie in kunnen gaan.
Donderdag 20 juli is de laatste echte schooldag voor de groepen 1 t/m 7. Om 15.00 uur begint dan voor
alle leerlingen de zomervakantie. Het team gaat dan nog even door om weer zoveel mogelijk in orde te
maken voor het volgende schooljaar.
Maar zover is het nog niet. 
Een terugblik op activiteiten in de afgelopen week. De ophaalbrug van de Emmaburcht was nog maar net
opgehaald toen de collega’s met verse energie aan nieuwe activiteiten begonnen. Een paar verslagen
vindt u hieronder.
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op 6 april hebben de kinderen van de groepen 7 hun theorie verkeersexamen
gemaakt. Daarvoor waren alle kinderen geslaagd! Op 10 mei was het
praktijkexamen aan de beurt. Alle kinderen fietsten eerst naar het Plesmanplein,
waar zij uitleg kregen van Veilig Verkeer Nederland. Na de uitleg hebben alle
kinderen keurig de route gefietst. Er werd vooral gelet op het uitsteken van de
vingers, voorrang geven aan bestuurders van rechts, aan de rechterkant van de weg
fietsen en over hun schouders kijken.
Na weken vol spanning, kregen we de brief met uitslag van VVN. Vol trots kunnen
we zeggen dat alle kinderen geslaagd zijn! Een eervolle vermelding voor Tom Wessels uit groep 7a, hij is
cum laude geslaagd voor allebei de examens. Dat wil zeggen dat hij 0 fouten heeft gemaakt!
DEMOCRACITY IN HET STADHUIS VAN HAARLEM.
Op 11 en 12 mei waren de groepen 7 uitgenodigd door Heske Pohlman
(moeder van oud leerlingen Ingmar en Tjerk) om het spel Democracity te
spelen in de raadzaal van het stadhuis van Haarlem. Voordat de groepen
7 het spel speelden, kregen zij een rondleiding door het stadhuis. Zo
hebben zij onder andere een bezoekje gebracht aan de kerker van het
stadhuis!
Na de rondleiding werden de kinderen verdeeld in groepjes en vormden
zij politieke partijen.
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Elk groepslid had zijn eigen taken, zo was er een voorzitter, woordvoerder, secretaris en waren er
partijleden. De leerlingen moesten een stad gaan besturen en stemmen welke gebouwen er in de stad
mochten komen. Belangrijk was dat ze met elkaar zouden debatteren over waarom juist deze gebouwen
wel of niet in de stad zouden komen te staan.
Tenslotte kwamen er twee raadsleden in de zaal zitten, aan wie de kinderen vragen konden stellen.
BEZOEK AAN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Op 22 mei zijn de groepen 7 naar het Noord-Hollands archief gefietst in verband met het
thema ‘Wie wat bewaart, heeft wat’. Daar kregen zij een rondleiding door het archief en
mochten zij de stadsrechten van Haarlem bekijken. De kinderen hebben geleerd over het
weeshuis en een opdracht over Meeuwis Visser gemaakt. Meeuwis was een criminele
jongen uit de 16e eeuw. De kinderen konden in het archief zien wie er toentertijd in de
gevangenis terecht waren gekomen, waarom dat was en wat de precieze straf inhield.

DRUMSTEL GEVRAAGD VOOR MUSICAL
De groepen 8 zijn voor hun musical op zoek naar een drumstel. Wie heeft er thuis een
elektrisch- of speel drumstel staan wat wij mogen lenen van maandag 26 juni t/m
maandag 17 juli? Als u er één heeft, dan kunt u dat kenbaar maken bij één van de groep 8
leerkrachten. Wij zouden er heel erg blij mee zijn .
NIEUWS VAN DE MR
Dinsdag 23 mei, na de inloopavond, heeft de MR vergaderd.
We hebben onder andere gesproken over ouderparticipatie. In dit
kader gaan de MR en de AC samen in gesprek. Ook de directeur van
de Emma school zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Helaas is het niet gelukt om ouders te vinden die de
avondvierdaagse dit jaar willen organiseren. Dit betekent dat
wellicht de vierdaagse per klas wordt geregeld. Het is geen
schoolactiviteit maar klassenouders kunnen altijd het initiatief
nemen om het per klas te organiseren.
Het onderwerp avondvierdaagse zal ook in de bijeenkomst MR/AC worden besproken
Vervolgens stond het onderwerp plaatsingsbeleid basisonderwijs op de agenda. Het huidige
plaatsingsbeleid levert voor ouders en scholen onrust en de nodige problemen op. Ouders zijn onzeker hoe
een plaats te bemachtigen, worden geconfronteerd met voorrang voor vroege aanmelders, voelen zich
genoodzaakt om hun kind op meerdere scholen aan te melden en worden geconfronteerd met regelingen
die tussen scholen verschillen.
In het verschenen rapport (BOPOH 16.03.2017) (Bestuurlijk overleg Primair Onderwijs Haarlem) staan de
doelstelling aangegeven van het plaatsingsbeleid:
 Alle basisscholen hanteren een gezamenlijk plaatsingsbeleid
 Ouders ontvangen duidelijke informatie hoe zij hun kind kunnen aanmelden en weten tijdig welke
school plaats heeft voor hun kind.
 Elke ouder heeft een gelijke kans op een plaats (onder gelijke omstandigheden)
 Elke ouder mag elke school in Haarlem kiezen en krijgt de mogelijkheid om in de eigen buurt naar
school te gaan.
 Dit rapport vormt het uitgangspunt voor een nieuwe regeling. Er is echter nog geen besluit
genomen over een nieuw plaatsingsbeleid. Wij zullen dit uiteraard nauwgezet blijven volgen en u
informeren als er meer duidelijkheid komt.
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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 e-mailadres van de
MR: MR@kon-emmaschool.nl Wij reageren dan zo snel mogelijk.

Nog even dit: fantastisch leuk speelgoed, die Spinners. Omdat het er steeds meer
worden willen we een afspraak met de leerlingen maken. Spinners mogen (eigen
verantwoordelijkheid) mee naar school maar niet de klas in. Mocht dat wel zo zijn dan
bewaart de leerkracht deze tot dat het pauze is of tijd om naar huis te gaan. Dank voor
de medewerking.

Tot slot wens ik u en jullie, namens het hardwerkende team van de Koningin Emmaschool, een
heerlijk lang weekend toe, tot dinsdag en tot de volgende weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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