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Jaargang 36 Nummer 24, 16 maart 2018

AGENDA
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart t/m Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Woensdag 25 april

Kleding- en Speelgoedbeurs
Vrij ivm Goede Vrijdag en Pasen
Studiedag team – leerlingen vrij
Beroepenbeurs groepen 8
Ivo Wouters Mediawijsheid:
13.00 uur leerlingen- 19.30 uur ouders groepen 6.7 en 8
Sportdag - Koningsspelen

Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 14 maart was het druk in Amsterdam. Samen met meer dan 20.000 collega’s hebben we
aan de politiek laten zien dat wij hart voor onderwijs hebben. Ook wij hebben het
afgelopen jaar, en ook nu nog, ervaren hoe moeilijk het is om goede collega’s te
vinden op het moment dat dat nodig is. We hebben de politiek en u als ouders nodig
om ons daarin te blijven steunen.
We hebben een fantastisch team dat enorm hard werkt om de kwaliteit te kunnen en
blijven waarborgen. Zij staan klaar op momenten dat er ‘gaten’ vallen en zetten zich dan optimaal in.
Daar ben ik trots op!
Voordat wij u bijpraten over allerhande praktische zaken wil ik u ook wijzen op het verslag van onze
laatste MR vergadering van afgelopen dinsdag 13 maart. U vindt dit onderaan onze Vrijdagbrief.
Altijd de moeite waard!
Paasfeest
Op donderdag 29 maart vieren alle groepen in de eigen klas het Paasfeest. Het Paasverhaal wordt
verteld en we eten met elkaar. De groepen 1 tot en met 3 en groep 3/4 hebben een paasontbijt. De
kinderen van deze groepen nemen i.v.m. het continurooster een broodje en drinken mee voor tussen
de middag.
De groepen 4 tot en met 8 hebben een paaslunch. Zij
hoeven geen brood voor tussen de middag mee te
nemen.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten een bord,
een beker en bestek meenemen.
Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit.
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Cultuur
Elk jaar schenken wij met cultuur extra aandacht aan een
discipline. De afgelopen jaren waren dat erfgoed, beeldende
vorming en muziek. Dit jaar gaan we door met muziek. We
hebben inmiddels een nieuwe digitale methode gekozen: 123
Zing. We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met
muzieklessen uit deze methode. Om ons deze methode eigen
te maken krijgen we hulp van meester Martijn en juf Margreet
Maurits. De eerste stappen op de muzikale ladder zijn ons heel
goed bevallen!
Muziek is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van het kind.
Het raakt je: verwondert, verbaast, emotioneert, brengt
herinneringen boven en het verbindt je met anderen. Uit
onderzoek is gebleken dat kinderen die muziekles krijgen van hun
6de tot hun 9de jaar over de hele linie beter presteren. Door het
musiceren wordt de verbinding tussen de beide hersenhelften
dikker. Linker- en rechterhelft werken van beter samen, wat het
brein van de kinderen flexibeler maakt (volgens neuropsycholoog
Erik Scherder). Daar komt nog bij dat samen zingen en muziek maken heel leuk is!

Schooltuinen
Het is weer zover, de groepen 6 gaan na de paasdagen naar de schooltuinen aan
het Arthur van Schendelpad in het Schoterbos. Iedere leerling krijgt daar een
eigen schooltuintje waarin groenten en bloemen worden gekweekt. De groep
gaat tussen 1 april en 1 oktober iedere lesweek onder schooltijd één uur
tuinieren.
Ons rooster is als volgt: dinsdag 10.00 tot 11.00 uur groep 6C, dinsdag 13.30 tot 14.30 uur groep 6A
en donderdag 13.45 tot 14.45 uur groep 6B. We vertrekken 20 minuten eerder van school en zijn 20
minuten later terug.
Wij hebben natuurlijk begeleiding en hulp op de tuinen nodig. Minimaal twee begeleiders per groep.
Vindt u het leuk om af en toe of zelfs elke week mee te gaan? Meld u dan aan bij de leerkracht van
uw kind.
Ook willen wij u vragen om een houten naambordje voor uw kind te maken. Een stuk hout (geen
MDF of spaanplaat) van 20x20 cm is groot genoeg. Hout van een fruitkistje is ook mooi hout. Er moet
een paaltje aan van ongeveer 70 cm lang. Op school zetten we de naam en versiering op het bordje.
Kleding- en Speelgoedbeurs
Ook last van de lente kriebels?! Een goed moment om het huis weer eens op te
ruimen en kasten op te schonen! Haal al je lente- en zomerkleding weer
tevoorschijn en breng alles wat te klein is geworden, maar nog goed is voor
een tweede ronde, naar de kledingbeurs (28 maart). Ook speelgoed, recente
boeken, sportkleding en dergelijke zijn van harte welkom. We hebben nog
inbrengnummers over, dus meld je nu aan via emmabeurs@konemmaschool.nl.

Voetbaltoernooi
Op woensdag werd er op veel scholen gestaakt en waren de kinderen vrij. Behalve op de
voetbalvelden...
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Op de velden van Bloemendaal en Olympia kwamen de jongens in actie. Aangemoedigd door veel
ouders, zusjes/broertjes. Er werd goed samen gewerkt en zeer sportief gespeeld. Hierdoor werden
bij team 2 de eerste 3 poulewedstrijden gewonnen. Hiermee werd er in de poule
gewonnen en mochten ze de finalewedstrijd spelen om te bepalen wie door mocht naar de volgende
ronde. Met opgeheven hoofd hebben de jongens gestreden. Helaas is de wedstrijd verloren.
Team 1 werd tweede bij de poulewedstrijden. Zij zijn helaas ook niet door naar de volgende ronde.
Dank aan allemaal en de twee top coaches voor jullie inzet.
De eerst volgende wedstrijd is op woensdag 28 maart. De meisjes van groep 7/8 (aangevuld door
drie stoere meiden uit groep 6) spelen op de velden van vv Schoten.

Namens mijn positieve collega’s wens ik u en jullie allen een gezellig weekend toe en tot de volgende
Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen

Medezeggenschapsraad Koningin Emmaschool
De MR heeft dinsdag 13 maart weer vergaderd. Er is tijdens deze
vergadering o.a. gesproken over de evaluatie van de schoolfoto’s.
Naar aanleiding van de ervaringen van de school en reacties van
een aantal ouders is besloten om volgend jaar met een andere
fotograaf in zee te gaan, welke weer gewone portretfoto’s zal gaan
maken. Ook is er gesproken over de mogelijkheid een broertjes en
zusjes foto te maken, met broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten.
Verder is toegelicht waarom de inloopavond niet is doorgegaan. Aankomend schooljaar zal de
indeling van de inloopavonden in het jaarrooster opnieuw bekeken worden en zal gekeken
worden naar een goede spreiding in het jaar en een goed moment voor een inloopavond,
bijvoorbeeld gekoppeld aan een thema.
De mediawijsheid voorlichtingsavond voor ouders is vastgesteld op 12 april, zoals eerder in de
vrijdagbrief te lezen was. We verwachten een grote opkomst en daarom zal er gevraagd worden
of ouders zich van te voren willen aanmelden i.v.m. de voorbereidingen. Meer informatie
hierover zal in de vrijdagbrief en/of per DigiDUIF naar de ouders gestuurd worden.
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De ICT binnen de school is ook aan bod gekomen. Er komt binnenkort iemand op school kijken
naar de huidige situatie en er wordt gekeken naar de toekomst en wat er verbeterd kan worden
en wat daar voor extra’s voor nodig zijn. De WIFI capaciteit is verhoogd, maar zal waarschijnlijk
nog meer uitgebreid moeten worden.
Er is binnen Salomo besloten dat iedere school een energiecoördinator krijgt. Deze coördinator
krijgt een training en zal binnen de school kijken waar er nog beter aan het milieu gedacht kan
worden, denk aan afvalscheiding, maar ook aan zaken als het eventueel isoleren van muren etc.
Als laatste punt is de tijdlijn uitgezet voor het aantrekken van 2 nieuwe ouder MR-leden voor het
komende jaar. De jongste kinderen van Iris en Laura gaan volgend jaar naar de middelbare
school en daarom komen er 2 plekken vrij in de MR. Volgende week daarover meer informatie in
de Vrijdagbrief. Bij interesse kunt u al contact opnemen via MR@kon-emmaschool.nl. Natuurlijk
kunt u hierover ook altijd een van de MR-leden aanspreken.
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