VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 7 20 oktober 2017

AGENDA
Herfstvakantie
Woensdag 1 november
Ma 6 en di 7 november

Vanaf vrijdagmiddag 20 oktober 12.00 uur t/m 29 oktober 2017
Kledingbeurs (zie ook onderaan deze Vrijdagbrief)
Adviesgesprekken groepen 8

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag om 12.00 uur sluiten de schooldeuren voor een week. Op maandag 30 oktober
zullen wij ze weer van het slot halen. De start van een nieuw schooljaar
vraagt altijd intensieve en goede afstemming, onderling, met de leerlingen
en met u. Inmiddels hebben alle gesprekken en de meeste
overlegmomenten plaatsgevonden en is een ieder weer gewend aan de
nieuwe plek. Tijd voor een week vakantie om weer energie op te doen
voor de volgende periode van een schooljaar. De tijd van lampionnen,
verrassingen en de decemberfeesten. Met het prachtige weer van de
afgelopen dagen kun je je bijna niet voorstellen dat die maanden voor ons
liggen, maar geloof me….de voorbereidingen zijn alweer in volle gang.
Kinderboekenweek
We kunnen terugkijken op een geslaagde Kinderboekenweek! De kinderen
hebben veel (extra) gelezen en mooie werkjes gemaakt bij het thema:
‘’Griezelen jullie mee?!’’
Dinsdagochtend kwam er een Haarlemse schrijfster, Marieke Frankema, op
school voor de groepen 5 t/m 8 om te vertellen over haar vak. Zij deed dat
op een inspirerende manier.
Dinsdagavond was de school omgetoverd tot een spannende school en kwamen er allemaal kinderen
verkleed. Wat zagen jullie er mooi uit!
Maandag 2 oktober hebben de kinderen geluisterd naar een spannend verhaal dat in de aula werd
verteld. Aan de hand van dit verhaal hebben de kinderen een opdracht gekregen.
Groep 1-2:
opdracht over Gruffalo
Groep 3-4:
‘’Maak je eigen knikkeruil.’’
Groep 5-8:
‘’Bedenk het einde van het spannende verhaal.’’
In elke klas is er een winnaar bekend gemaakt. Dit zijn de winnaars van de groepen:
Roze: Lydia Zuiderduijn
Groen: Elise Kooij
Geel: Rolf Brugman
Paars: Dezz Maas
Rood: Eline Huttinga
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Blauw: Dewi van Waard
Groep 3A: Bo Marchand
Groep 3B: Maud Twaalfhoven
Groep 3/4: uit gr. 3 Emma Loerakker en uit gr. 4 Chelsey Lampers
Groep 4A: Dani Smit
Groep 4B: Yuna Kok
Groep 5A: Tygo Smit
Groep 5B: Nieke Hendrikx
Groep 6A: Bjorn Prins
Groep 6B: Lotte Houben
Groep 6C: Pheebe Codee
Groep 7A: Tobias Abbekerk
Groep 7B: Jara Brokx
Groep 8A: Wies Maalderink
Groep 8B: Meis Schaper
Gefeliciteerd met jullie prijs!
Na de herfstvakantie zal er een en ander veranderen in onze bovenbouw. Met de zoektocht naar
goede vervangers zal een aantal leerkrachten verder gaan in een andere groep. Én
verwelkomen we een nieuwe leerkracht. Leerlingen en betrokken ouders zijn hier
vorige week al over geïnformeerd, voor u allen de nieuwe indeling hieronder.

Groep 6C

Florine Stauttener, fulltime. Florine komt uit 7B. Werkt tot 9 november samen met
Sandra Dijkhuizen. Vanaf die datum gaat Sandra met zwangerschapsverlof

Groep 7B

Wouter Sluitman (ma-di-wo-vrij) met Lillian Siemons (do). Wouter en Lillian volgen
Florine op. Wouter welkom!

Groep 8A

Bianca blijft het vertrouwde gezicht. Om Bianca de ruimte te kunnen geven om haar
taak als Kindercoach te kunnen vervullen zal Margreet Peschar tot half januari op de
woensdag Bianca in deze groep vervangen. (Margreet blijft de leerkracht van groep 6 op de
donderdag en vrijdag). Vanaf half januari is Dionne Fijma weer bij ons terug en zal zij de
woensdag in 8A voor haar rekening nemen.

Groep 8B

Nadia Groothuis en Anouk Weijers zijn momenteel de (inval-) leerkrachten voor deze
groep. Zij maken half januari een volgende stap en verlaten daarmee groep 8B.
Marlies Wassenaar (ma-di-wo) en Dionne FIjma (do-vrij) nemen dan het stokje over.

We zijn blij dat we deze puzzel zo hebben kunnen leggen. Dank aan een ieder die hier aan heeft
bijgedragen.

Kortgeleden kwam het Ouderpanel voor de tweede keer bij elkaar. Wederom een goede avond. Zij
komen nog één keer in het nieuwe kalenderjaar in deze setting
bij elkaar en zullen dan het stokje overdragen aan nieuwe
ouders. Maar zover is het nu nog niet. De afgelopen keer
spraken we uitgebreid over het WhatsApp gebruik van onze
kinderen. Welke verantwoordelijkheden heb je als school en
welke als ouders? We komen daar vast en zeker nog wel eens
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op terug maar wellicht is de volgende website een informatieve site als het gaat om dit onderwerp:
www.mijnkindonline.nl
Een bezoekje waard. Van harte aanbevolen.

Sportsupport stuurde de volgende informatie voor een aantal sportieve bezigheden in de
herfstvakantie. Om je voordeel mee te doen!
Het is bijna herfstvakantie!
Wil jij volgende week een leuke, sportieve dag beleven? Meld je dan via www.jeugdsportpas.nl aan
voor een sportinstuif bij jou in de buurt:
maandag 23 oktober - Sportinstuif Pim Mulier Sportdag in Haarlem-Noord
maandag 23 oktober - Glow in the Dark Mega Sportmix in IJmuiden
dinsdag 24 oktober - Sportinstuif Bloemendaal in Overveen
woensdag 25 oktober - MEGA Sportinstuif in Haarlem-Schalkwijk
woensdag 25 oktober - Sportinstuif Bennebroek in Bennebroek

Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een mooie en
gezellige (vakantie-)week toe en tot de volgende Vrijdagbrief op vrijdag 3 november!
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen
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