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Beste ouders/verzorgers, 
 
We beginnen deze Weekbrief met een verdrietig bericht: 
 

 
 
 

“Mijn papa, in heel de wereld was er niemand zoals hij” 
 

Op 23 januari jl. overleed heel onverwachts de papa van onze Timo uit groep blauw. 

Patrick Alexander van Noordt 
Hij werd 37 jaar. 

Lieve Timo, mama Marleen, Sofie en Gijs, wij bidden jullie alle kracht en liefde toe om dit verlies te 
kunnen dragen. 

 
Groep 1/2 blauw en hun ouders 

Team Koningin Emmaschool 
Ouderraad en Medezeggenschapsraad 

Bestuur Stichting TWijs 
 
 
 

Deze tekst stond vorige week woensdag in een rouwadvertentie in het Haarlems Dagblad. Juf Trudy 
en Anja hebben nauw contact met Marleen gehad en samen hebben we afgesproken dat we dit 
bericht nog in deze Weekbrief met u wilde delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 38  Nummer 20 – 6 februari 2020 

 

 

 

Di 11 februari ’20   Groep 7 en 8 naar Amsterdam  
Za 15 t/m zo 23 februari ’20  Voorjaarsvakantie 
Vrij 28 februari ’20    Rapporten mee groepen 3 t/m 8 
Week van 10 februari ’20  Eindadviesgesprekken schoolverlaters  
Di 3 en do 5 maart ’20   Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Deze week speelden er allerlei zaken rond WhatsAppgebruik in een van de 
bovenbouwgroepen. Vandaag met de collega’s de volgende afspraken weer 
hernieuwd: 

 Als uw zoon/dochter een mobiel heeft en deze mee naar school neemt 
dan is het een eigen verantwoordelijkheid. 

 De telefoon wordt bij binnenkomst bij de leerkracht ingeleverd en gaat 
om 15.00 uur (of als een leerling tussen de middag thuis eet om 12.00 uur) weer mee naar 
huis.  

 
Soms gaan er zaken rond in groepsapps die het functioneren binnen een klas kunnen beïnvloeden. 
Dit gebeurt buiten schooltijd en is ook buiten onze verantwoordelijkheid maar we kunnen er onze 
ogen niet voor sluiten. In voorkomende gevallen nemen wij contact op met u om dit samen op te 
lossen. We merken altijd weer dat die samenwerking de beste oplossing is. Dank voor een ieders 
medewerking bij voorkomende zaken! 
 
 
Een bericht van de organisatie Kleding- & Speelgoedbeurs 
De eerste weken van het jaar zitten er weer op. Klaar om ons op te maken voor 
weer een nieuwe voorjaars-editie van de Kleding- & Speelgoedbeurs! Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 8 april 2020. Op deze beurs verkopen we 
tweedehands kleding en speelgoed die door Jan en Alleman (lees ook u!) 
ingeleverd kan worden voor de verkoop. 
De opbrengst van de beurs komt gedeeltelijk ten goede van de school en de 
overgebleven spullen brengen we naar een goed doel. Voor meer info, kijk op 
onze blogspot of facebook pagina: http://emmabeurs.blogspot.com; 
http://facebook.com/emmabeurs. Je kunt ons ook altijd mailen voor vragen op emmabeurs@kon-
emmaschool.nl. 
  
Het organiseren is echter een hele klus en daarom vragen we jullie ons daarbij te helpen. Want vele 
handen maken licht werk! 
Kan je woensdag 8 april helpen tussen:  
08:30 - 12:15 met het inruimen van de beurs 
18:30 - 20:30 voor het begeleiden/toezicht houden van de beurs 
20:30 - 22:00 voor het opruimen van de beurs 
Of op donderdag 9 april tussen: 
08:30 - 09:00 voor het assisteren bij het ophalen van de overgebleven spullen 
Meld je dan aan via: emmabeurs@kon-emmaschool.nl 
  
We hebben inmiddels een vaste ploeg mensen die ons komt helpen met alle activiteiten op deze dag, 
heel fijn dat jullie er zijn! Toch zijn we ook erg blij als zich hierbij weer nieuwe mensen aansluiten. 

Dus vind je het leuk om mee te helpen om een ware winkel op (en af 😉) te bouwen, lekker te 
struinen door de kinderkleding of mensen te helpen aan de kassa? Schroom dan niet om contact op 
te nemen met ons. 
  
Zodra zich genoeg mensen hebben aangemeld om te helpen, zullen we de inschrijving voor de 
kleding en speelgoed inbreng openen. 
 
Vriendelijke groet van het Emmabeurs team; Astrid, Suzanne en Julia 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Heeft u hem ook zien staan bij het schoolplein op dinsdag 28 

januari?  Heel indrukwekkend!!   

Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand op de Koningin 

Emmaschool.  De kleuters kregen deze ochtend les van Daan, 

een oom van een leerling uit groep blauw die ambulance 

broeder is. In de aula kregen 

ze een filmpje te zien en werd 

het been van juf Trudy, na 

een lelijke val (fake news!!)) , 

in een spalk gelegd.  

Hierna werd de juf in 

een brancard 

afgevoerd naar de 

ambulance. Gelukkig was het allemaal toneelspel. Alle 

kinderen mochten, in kleine groepjes een kijkje nemen 

in de ambulance. Tot slot had de ambulance broeder 

Daan voor alle kleuters een kleurboek over een 

ambulance.  

De kleuters hebben een fantastische, indrukwekkende 

ochtend beleefd. 

 

Ouderbijdrage     In één van de vorige Weekbrieven hebben we uw aandacht daarop gevestigd. Een 

aantal ouders heeft direct actie ondernomen. Maar….we missen nog best wel veel 

ouderbijdragen. Dat kan natuurlijk aan uw aandacht zijn ontsnapt. Na de 

voorjaarsvakantie wordt de stand van zaken nogmaals opgemaakt en zullen we, 

waar nodig, een herinnering op papier meegeven. Maar wie weet is het na deze 

oproep wel bijna niet meer nodig ;-)  

 

Parkeren?  
Ze zijn binnen. De pionnen die we vanaf volgende week (ter herinnering) op de 
stoepen zetten waar niet gestopt of geparkeerd mag worden. Twee op de 
stoep voor de school en vier aan de Raafstraatkant.  
Op meerdere momenten zien we helemaal geen auto’s staan maar het is nog 
niet helemaal feilloos.  
Een visuele herinnering (naast de bestaande borden) zal wellicht helpen. Dank! 
 

De afgelopen tijd is er weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school 
gekomen. 
Groep blauw: Annora, Thijmen, Bram en Hanne 
Groep oranje: Pepijn en Djaxx  
Groep paars: Siem 
Groep geel: Fleur en Esmee 
Groep groen: Gido 
 
Welkom allemaal en veel plezier! 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Op maandag, dinsdag en donderdag is de TOPPklas 

o.l.v. juf Anja of juf Lia hard aan het werk. Op 

donderdag is de praktijkdag. Er worden momenteel 

prachtige vogelhuisjes gemaakt. Hout, schroeven, 

boren. Het gebeurt allemaal. We willen u de foto’s 

niet onthouden:  

 

 

 

 

 

Vorige week (het lijkt alweer heel lang geleden) was de school twee dagen 

gesloten. Het merendeel van het team staakte. 27 van de 31 scholen van TWijs 

deden hun deuren dicht. Het moet de regering duidelijk worden dat er 

geïnvesteerd moet worden in de toekomst van de kinderen. Daarom leggen velen 

van ons het werk neer. Een signaal. We hopen oprecht dat er niet meer 

stakingsdagen nodig zijn om dat doel te kunnen bereiken…….. 

 
Volgende week de definitieve adviesgesprekken met ouders en leerlingen van groep 8. Altijd weer 

spannend en enerverend ook al kan dat geen grote verrassingen meer 
opleveren!  
 
Na de vakantie zetten we de inschrijvingen in Social Schools open 
voor de middengesprekken voor de groepen 1 tot en met 7. De 
inschrijving gaat open op maandag 24 februari om 19.00 uur en sluit 
op vrijdag 28 februari om 17.00 uur.  
 

Tot slot wens ik u en jullie namens ons betrokken team een goed weekend en tot de volgende 
Weekbrief,  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel? 

               Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden 

in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen  

                                  Januari 2019 

De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die: 

 het gevoel hebben er niet bij te horen 
 onzeker of verlegen zijn 
 overheersend zijn, de baas spelen 
 anderen uitlachen 
 niets serieus nemen, overal een grap van maken 
 somber zijn 
 woedeaanvallen hebben 
 pesten of gepest worden 
 gesloten zijn 
 zich moeilijk kunnen concentreren 
 zich eenzaam voelen 
 moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen 
 faalangst hebben 

Wij starten in Hoofddorp met groepen na de voorjaarsvakantie 2020: 

 voor  5 - 7 jarigen op  woensdag 1 april van 13.30-15.00 uur/ Hoofddorp 
 voor  8 -12 jarigen op woensdag 1 april van  16.00 -17.30 uur/ Hoofddorp  
 voor 12-15 jarigen  op woensdag 1 april van 19.00-20.30 uur / Hoofddorp 

en in Haarlem met groepen na de zomervakantie 2020: 

 voor 8 -12 jarigen op woensdag 7 oktober van 16.00 -17.30 uur/ Haarlem 
Wat is de Kanjertraining? 

De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan 

kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5 -16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen 

van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders 

kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom. Er 

wordt gewerkt met twee trainers. 

Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken.  

Resultaat is dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, meer zelfinzicht en zicht op het effect van 

hun gedrag op anderen, zij krijgen grip op sociale situaties en minder last van stress, 

verhoogde concentratie en schoolresultaten gaan vooruit.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Werkwijze Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen 

samen. Daarna gaan de kinderen met de kindertrainer drie kwartier naar het speellokaal. In 

de training wordt met verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke 

oefeningen, rollenspel, muziek,  tekenen, kringgesprekken en een verhaal.                                                                                                                                                           

De ouders gaan met de ouderbegeleider mee en ontvangen achtergrondinformatie en tips. 

Het laatste kwartier laten de kinderen aan de ouders zien wat ze geleerd hebben. Ouders en 

kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De kinderen krijgen een werkboek of 

werkbladen, en ouders krijgen na elke les hand-outs.                                                                                                 

Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind 

(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van 

de ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden. 

Onderwerpen die aan bod komen in de training: 

 jezelf voorstellen 
 complimenten geven en ontvangen 
 praten over je gevoelens 
 grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag 
 belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap 
 gespreksvoering 
 kritiek geven en ontvangen 
 onderhandelen 

Kosten                       € 490,- incl. € 90,- voor het intakegesprek.  

Vergoeding               Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de kosten van de training, 

zoals Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, ONVZ, PNO en Kiemer. Betalingsregelingen zijn 

bespreekbaar. Ouders die niet financieel draagkrachtig genoeg zijn de kosten te betalen, 

kunnen mij een bericht sturen, zodat we mogelijkheden kunnen onderzoeken. 

Individuele sessie en maatwerktraject     Ook individuele sessies met kinderen en ouders, 

gezinssessies, gesprekken met kind en leerkracht, en maatwerktrajecten zijn mogelijk.  

Effectiviteit   De Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de hoogste 

erkenning gekregen als bewezen effectief bij de preventie en behandeling van sociaal-

emotionele problemen van kinderen, en tegen pesten, het zelfvertrouwen van kinderen wordt 

vergroot, moti-veert hen tot sociaal gedrag, verhoogt het concentratievermogen en 

schoolresultaten gaan vooruit.  

Aanmelding via de website            www.kanjertraininghaarlem.nl                               

Informatieavonden over de Ouder-Kind training voor ouders en andere 

belangstellenden:  

Woensdag 11 maart 2020 van 19.30- 20.30 uur op Basisschool Het Braambos, 

Waddenweg 83, 2134 XL Hoofddorp.                                                                                                              

Woensdag 16 september 2020 van 19.30 - 20.30 uur, St. Bernardusschool, Bernard 

Zweersstraat 1, 2033 DE Haarlem.                                                                                                                     

Inschrijven hiervoor via info@kanjertraininghaarlem.nl o.v.v. informatie 11- 4 of 16 - 9.                         

Overleg: drs. Angela Rolvers, tel. 06 12 72 07 69, email : info@kanjertraininghaarlem.nl   
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