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AGENDA
Vrijdag 23 februari
Maandag 5 maart
Woensdag 11 april
Woensdag 14 maart
Donderdag 12 april

De voorjaarsvakantie begint!!
8.30 uur we zijn weer begonnen!
Beroepenbeurs groepen 8
Voorgenomen estafettestaking onderwijs
Ivo Wouters Mediawijsheid. Voor leerlingen en ouders

Beste ouders/verzorgers,
Als ik dit schrijf is er nog een uurtje te gaan voordat de voorjaarsvakantie begint.
Misschien staat u al klaar met de koffers om naar mooie oorden te vertrekken. Nog
even wachten en dan kan de reis beginnen. Of u gaat, net als ik, helemaal niet weg
maar heeft even geen last van wekkers en de schoolbel.
Ook mijn collega’s kijken uit naar de vakantie. Vanmorgen ronden wij af met de
kinderen en om 12.00 uur zwaaien we iedereen uit en dan start een week vrij.
Voor juf Nicolette uit groep rood start een hele lange vakantie. Haar
zwangerschapsverlof begint vandaag. Begin april wordt de kleine verwacht en dan
komt ze pas na de zomervakantie weer bij ons terug. Heel mooi verlof Nicolette en we
horen vast en zeker van je wanneer de baby is geboren!
Een paar praktische zaken om, o.a., in de agenda te noteren:


Save the date: Donderdag 12 april ontvangen wij Ivo Wouters op school. Ivo is een
deskundige op het gebied van mediawijsheid en gaat ’s middags aan de
slag met de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 en geeft ’s avonds vorm aan
een ouderavond waarin dit onderwerp voor hen aan de orde komt.
Bedoeld voor de ouders van leerlingen van 6, 7 en 8. Maar mochten er
ouders uit groep 5 geïnteresseerd zijn: voel u welkom.
Ivo verwoordt de ouderavond op 12 april als volgt:
De ouders worden tijdens deze avond (begint om 19.30 uur) geconfronteerd met dezelfde
Media-empowerment als de leerlingen. We merken dat wij als volwassenen soms ook
spelenderwijs van alles over sociale media leren, met of door ons kind en met vallen en
opstaan. Ivo laat de resultaten van de leerlingen over hun online gedrag aan de ouders zien.
De ouders ontdekken hun eigen rol in de mediale opvoeding van hun kind. En leren zelf
mediawijs worden. Veel tips en tricks worden uitgewisseld. Duur: 1,5 uur. Zorg dat u uw
mobiel heeft opgeladen! http://www.ivowouters.nl/
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De media hebben er inmiddels al aandacht aan besteed. U heeft het wellicht ook gehoord
of gelezen. Een estafettestaking binnen het primair onderwijs
moet er voor zorgen dat wij serieus worden genomen door de
regering. Er zijn positieve ontwikkelingen maar de bonden geven
opnieuw aan dat de druk moet blijven bestaan. Woensdag 14
maart is de volgende stakingsdatum voor o.a. Noord Holland. Wij
inventariseren nog wie er in ons team staken en of de school dicht
is die dag, maar ik raad u aan er vast rekening mee te houden dat de school die dag gesloten
is.
Zo spoedig mogelijk na de voorjaarsvakantie zal ik u in een aparte Digiduif verder op de
hoogte brengen.



Sportdag
Op woensdag 25 april van 08.20 t/m 12.00 uur vindt onze
jaarlijkse sportdag weer plaats op het sportveld aan het
Melkerijpad (sportveld Sparks, Noordersportpark).
Dit jaar is het thema: ‘Koningsspelen’.

Wie wil ons helpen met het begeleiden van de groepen kinderen en het begeleiden van de
spellen?
Als u het leuk vindt om een groepje te begeleiden bij de groepen 1 t/m 4, dan kunt u zich
vanaf maandag 5 maart inschrijven bij de groepsleerkracht van uw kind. Op het
inschrijfformulier kunt u uw naam en mailadres schrijven en u kunt aangeven of u wel of niet
in hetzelfde groepje als uw kind wilt.
Als u het leuk vindt om te helpen bij een spel voor de groepen 5 t/m 8 dan kunt een mail
sturen naar:
sport@kon-emmaschool.nl met als onderwerp ‘Sportdag’.
Wilt u daarin het volgende vermelden?
- Wie is/zijn uw zoon(s)/dochter(s)?
- In welke groep(en) zit(ten) hij/zij?
Verdere informatie ontvangt u minimaal een week van tevoren. Alvast bedankt voor uw
aanmelding, namens alle kinderen en leerkrachten van de Emmaschool .


Beroepenbeurs
Bent u toevallig.... makelaar, politieagent, kraamverzorgster,
designer, advocaat, verpleger, psycholoog,
fotograaf, fysiotherapeut, programmeur,
sportcoach, architect.... of heeft u een ander interessant beroep?
Kom dan onze toekomstige generatie daarmee inspireren!
De groep 8-leerlingen gaan naar het einde van het schooljaar toe, en de vraag over welke VOschool ze kiezen en wat ze later zouden kunnen en willen worden, houdt veel kinderen bezig.
Daarom wordt er ieder jaar een beroepenbeurs georganiseerd voor alle leerlingen van groep
8.
Dit is een beurs waarin de ouders van de school de leerlingen een kijkje laten nemen in het
beroep dat ze uitoefenen.
De kinderen krijgen in korte workshops een indruk van wat uw beroep inhoudt en wat voor
opleiding ze daarvoor nodig hebben.
De beroepenbeurs is op woensdag 11 april van 9.00 tot 10.00 uur.
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Binnen dat uur kunnen de kinderen 4 beroepen bezoeken. Dit betekent voor u dat u 4 x 15
minuten een groepje iets vertelt/laat zien over uw beroep. De beurs vindt plaats in de aula
van de school.
Vindt u het leuk om iets over uw beroep te komen vertellen? Laat ons dit dan weten
via ouderraad.kes@gmail.com.
Bij aanmelding wordt u verder geïnformeerd over hoe e.e.a. in zijn werk gaat tijdens de
workshop.
We kijken uit naar een inspirerende beurs voor de groep achters van de Emmaschool!
Met vriendelijke groet,
Julia, Christianne, Chris, Janine en Lotte
(Ouderraad Beroepenbeurs)
Dat was het voor deze week. Dank aan alle ouders voor de fijne samenwerking en mooie gesprekken
die we met u en uw kinderen hebben tot nu toe. We kijken uit naar het vervolg van het schooljaar
maar eerst………….
…..wens ik u en jullie namens het top-team van de Koningin Emmaschool een ontspannen vakantie
toe, tot maandag 5 maart én tot de volgende Vrijdagbrief!

Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Verslag MR vergadering van dinsdag 13 februari 2018
Allereerst stond de mediawijsheid-dag op het programma. Deze dag zal plaatsvinden in april of mei
en is bedoeld voor ouders en kinderen. De kinderen gaan overdag op school met mediawijsheid aan
de slag en de ouders worden ’s avonds uitgenodigd. Via de vrijdagbrief worden jullie geïnformeerd
over de exacte datum.
Dit jaar werkt de Emma school voor het eerst met twee rapporten. Even wennen voor vooral de
ouders. U kunt als ouder natuurlijk altijd contact zoeken met de leerkracht als u vragen of
opmerkingen heeft over uw zoon of dochter.
De MR heeft het jaarverslag van schooljaar 2016-2017 geschreven en is als bijlage bij deze
Vrijdagbrief bijgevoegd. Ook kunt u dit verslag terugvinden op de site van de Emma school.
De MR is in het bezit van een eigen mailadres. (zie hieronder)
Regelmatig vinden wij mailtjes in deze mailbox. De MR wil de ouders daarvoor bedanken. Input van
ouders wordt door ons zeer gewaardeerd. Zo nodig spelen wij de inhoud (of vragen) van deze
mailtjes door naar Nanda Klaassen.
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@kon-emmaschool.nl
Wij reageren dan zo snel mogelijk.
(zie voor jaarverslag MR de bijlage bij deze Vrijdagbrief)
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