VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 2 15 september 2017

AGENDA
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Vrijdag 22 september

v.a. 19.00 uur inschrijven oudergesprekken Digiduif
Groep 8 gaat op kamp
8.30 uur Informatie luizencontrole ouders in aula
19.00 uur Inplannen oudergesprekken Digiduif sluit

Beste ouders/verzorgers,
In de hal van de school is een mooie wensboom ontstaan. Daarin
veel positieve reacties, maar ook een enkele vraag. Deze week blijft
de boom nog in de hal te bewonderen, daarna halen we deze weg en
zullen alle wensen nog eens zorgvuldig lezen en daar waar van
toepassing later op reageren. Dank aan een ieder die hier de moeite
voor heeft genomen.

Soms heb ik het gevoel dat de zomervakantie al een week of zes
geleden is, er gebeurt zoveel in die eerste twee weken van het
schooljaar. Hieronder zal ik u bijpraten over dat wat ook voor u van
belang is of kan zijn:



Misschien heeft u het hier of daar al gehoord of vernomen: tot onze grote spijt gaat collega
Lidewij Vernooij ons verlaten. M.i.v. 1 oktober a.s. zal zij als Leesmediaconsulent bij De Bieb in de
Zaanstreek gaan werken. Zoals u zult begrijpen een groot verlies voor de school. Lidewij heeft
veel voor de Koningin Emmaschool betekend. Niet alleen voor de klas maar ook zeker in de
ontwikkeling die de school de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het team zal de volgende week
afscheid van haar nemen, haar groep zal dat vast en zeker ook niet ongemerkt voorbij laten
gaan.


Het is altijd weer spannend om goede opvolging te vinden maar het is gelukt! Nadia
Groothuis zal Lidewij gaan opvolgen in groep 8B. Totdat Dionne weer terug komt na haar
zwangerschapsverlof. Met elkaar zullen we er voor zorgdragen dat er een goede en soepele
overgang komt tussen beide leerkrachten en in de samenwerking met Anouk en parallelcollega
Bianca in de andere groep 8.
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Maar voordat dat alles gaat plaatsvinden gaan we eerst met de
groepen 8 op kamp. Morgenochtend vertrekken we (jawel, ik mag
ook mee!) naar Texel. Allereerst varen we vanuit Den Helder naar
Texel waar onze fietsen klaar zullen staan en we richting ons verblijf
in Den Hoorn gaan. Vrijdagochtend ben ik weer terug en
vrijdagmiddag rond 12.30 uur alle anderen. Een kijkje nemen?
http://groepsverblijftexel.com/

INSCHRIJVEN STARTGESPREKKEN:
Er kan ingeschreven worden voor de startgesprekken vanaf vandaag, maandag 18 september v.a.
19.00 uur t/m vrijdag 22 september 19.00 uur. Inschrijven kan via Digiduif. Bij de groepen 1 t/m 3
vindt het gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s).
De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn bij het startgesprek aanwezig. Zij krijgen van hun leerkracht van
tevoren een formulier mee, wat u thuis met uw zoon/dochter in kunt vullen. We willen u vragen om
deze mee te nemen naar het startgesprek.

Sparen voor Sint-Maarten
Het goede doel waar we de komende maanden voor gaan sparen is hulp aan Sint-Maarten. Het
eiland Sint-Maarten is hard getroffen door orkaan Irma. Meer dan 90% van de
huizen is beschadigd, 30% is totaal verwoest. Wegen zijn niet toegankelijk,
winkels worden niet aangevuld en hulp komt langzaam op gang. Er is grote
behoefte aan noodhulp: voedsel, drinkwater en medische hulp. Wij willen hier als
school graag aan bijdragen. In de klassen wordt er aandacht aan besteed. Helpt u
samen met de kinderen mee om de spaarpotten in de klassen te vullen?

In een aparte Digiduif liet ik u al weten dat ook de Koningin Emmaschool op donderdag 5
oktober zijn deuren gesloten zal houden i.v.m. de landelijke staking van het basisonderwijs waar
een groot aantal basisscholen in Nederland aan mee zullen doen. Op de website van PO in actie
(https://www.poinactie.nl/) vinden we de volgende uitleg over de reden van deze actiedag:

Staking donderdag 5 oktober
ZUIDERPARK, DEN HAAG
CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van
Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE
ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk
salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de
schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden,
vage beloften en tot nu toe weinig daden.
Daarom roepen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van
Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-inactie alle leden in het primair onderwijs op om op
de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging
Schoolleiders steunt de actie en roept haar leden op de actie te steunen.
In het Zuiderpark in Den Haag willen wij met een massale actie de politiek duidelijk
maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen. De eisen
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van het PO-front – waarin vakbonden, PO-inactie en PO-Raad samenwerken - zijn een salaris
dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

De politiek heeft een, zoals zij dat noemen, substantieel bedrag vrijgemaakt om de salarissen te
verhogen maar dat is lang niet genoeg om dat te doen waar we met elkaar op wachten:
werkdrukvermindering en extra handen in de klassen. Onze leerlingen komen niets tekort, mijn
collega's werken enorm hard om er voor te zorgen dat de kinderen het onderwijs krijgen dat zij
verdienen. Maar geloof me: dat vraagt veel meer tijd en uren dan het onderwijspersoneel daarvoor
betaald krijgt. Velen van u ondersteunen ons, dank daarvoor. Het is van groot belang dat er begrip en
steun is voor onze actie voor blijvend goed onderwijs voor uw kinderen!

Iets anders maar ook zeker niet onbelangrijk:

 Luizen in je haar? Kammen maar!!
Nu de school weer is begonnen en veel kinderen bij elkaar zijn is de kans op
hoofdluis groter. Op school wordt uitgebreid gecontroleerd maar jullie als ouders
kunnen natuurlijk zelf ook controleren of jullie kinderen luisvrij zijn.
Meer informatie is te vinden op RIVM.nl/hoofdluis
Woensdag aanstaande, 20 september is er van 8.30u tot 9u een informatie ochtend, speciaal
voor de nieuwe luizencontrole-ouders maar ook voor alle andere geïnteresseerden in de aula.

 Extra gym?? Een vraag van collega Lillian:
Naast het met plezier verzorgen van de gymlessen op de Emmaschool,
rond ik dit schooljaar ook mijn studie MRT (Motorisch Remedial Teaching)
af. Eén van de opdrachten vanuit mijn studie is het verzorgen van
groepslessen.
De groepslessen zijn bedoeld voor kinderen bij ons op school die gemotiveerd zijn om meer te
bewegen, maar gymlessen moeilijk vinden of motorisch niet goed mee kunnen komen met
buitenspelen.
In de groepslessen besteden we aandacht aan meer vertrouwen in bewegen, motorische en sociale
vaardigheden. Voor kinderen die graag meer bewegen en meer willen leren is dit een ideale uitkomst
omdat de klas klein is en er veel aandacht is voor uw zoon/dochter.
De groepslessen zullen twaalf keer plaatsvinden op woensdagmiddag van 12.45u tot 13.45u.
Mocht u uw dochter/zoon willen aanmelden of heeft u vragen, kunt u mailen naar
lilliansiemons@kon-emmaschool.nl
Meer informatie over MRT kunt u vinden op deze site: www.mrtinbeweging.net/mrt
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Deze foto’s wil ik u niet onthouden. Onze twee kleine nieuwe wereldburgers met hun trotse ouders.
Gewoon…omdat het kan.

Marlies en Thomas én kleine Tim
Dionne met Joshua
Als allerlaatste nieuws: vanaf vandaag wordt de school weer vers in de verf gezet. D.w.z. het
buitenschilderwerk. Dat kan wat overlast in de school geven, maar dat lossen we zeker weer met
elkaar op.
Dat was het voor nu. De volgende Vrijdagbrief komt op maandag 25 september via Digiduif naar u
toe. Daarna zal deze weer gewoon op de vrijdagen naar u toe komen.
Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen een goede week toe en tot de
volgende Vrijdagbrief op maandag 25 september.
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen

Op de informatieavond werd onderstaand gedicht voorgelezen in groep 6. Omdat het zo mooi is
vandaag in de Vrijdagbrief:

In m’n hoofd is het een warboel
ik vlieg alle kanten op
ze zeggen een concentratiestoornis
ik sta het liefste op m’n kop.
Lezen vind ik een beetje moeilijk
ook al doe ik wel m’n best
maar al ben ik een beetje anders
met dyslexie ben ik niet minder dan de rest.
Soms word ik wel eens driftig
dan ken ik mezelf niet meer
als er dingen plots veranderen
doet het bij mij van binnen zeer.
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Ze zeggen dat ik ADHD heb
daarom ben ik soms zo druk
ken ik vaak m’n eigen kracht niet
en gaan de dingen eerder stuk.
Dat maakt mij wel eens verdrietig
want ik kan er niets aan doen
dan zeg ik dat het me spijt
en geef ik m’n moeder een dikke zoen.
Verdwenen zijn dan al m’n tranen
komt er een glimlach op m’n snoet
want ik mag zijn zoals ik ben
en zo ben ik goed.
Een kind is als een vlinder in de wind.
De ene vliegt hoog, de ander laag,
ieder doet het op zijn eigen manier,
niet ben jij de beste, maar kom jij tot bloei, dat is de vraag.
Mensen geven stempels,
God gebruikt een andere tactiek,
Hij zegt: Ik heb jou lief, jij bent uniek!
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