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AFSCHEID JUF JUDITH 
Na elf jaar op de Emmaschool neemt juf Judith afscheid. Ze werkt sinds het begin van dit schooljaar 
voor Inholland in Den Haag. Juf Judith geeft daar leiding aan de masteropleidingen voor schoolleiders. 
Een mooie uitdaging waarbij we haar veel geluk en succes wensen. Op 8 september geven we 
aandacht aan het afscheid van juf Judith. Voor u als ouders is er tussen 15.00 uur en ongeveer 15.45 
uur gelegenheid om in de aula gedag te zeggen. Later op die dag nemen we als team afscheid. 
 
INFORMATIEAVONDEN 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u graag nader informeren over het reilen en zeilen 
in de groep van uw kind. U bent welkom in het klaslokaal van uw kind. Om daarbij zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan gezinnen met meer kinderen op onze school, is de indeling van deze avonden 
als volgt: 

Maandag 5 september 
Van 18.30 tot 19.25 uur: de groepen 3 en 4 
Van 19.35 tot 20.30 uur: de groepen 1/2 

Dinsdag 6 september 
Van 18.30 tot 19.25 uur: de groepen 7 en 8 
Van 19.35 tot 20.30 uur: de groepen 5 en 6. 

 
NIEUWE WEBSITE 
Voor de vakantie konden we u al een filmpje van de school laten zien. Het filmpje is ook op de nieuwe 
website te zien. Voor en in de vakantie is er hard gewerkt om de nieuwe website klaar te maken voor 
het nieuwe schooljaar. Met gepaste trots kunnen we u melden dat de nieuwe website vandaag online 
staat. Gedurende het schooljaar komen er nieuws, foto's, verhalen en werkjes uit de groepen op te 
staan. De moeite waard om in de gaten te blijven houden. Naam een kijkje op www.kon-
emmaschool.nl! 
 
STREETWISE 
Op donderdag 8 en vrijdag 9 september organiseert de verkeerscommissie in samenwerking met de 
ANWB weer Streetwise. Professionele instructeurs komen naar school en geven verkeerstrainingen 
op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto’s, zebrapaden, 
verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsenparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk 
nagebootst. Informatie hierover kunt u vinden onder deze link. www.anwb.nl/streetwise 
De groepen 5 t/m 8 krijgen deze dagen een deel van de dag les op het parkeerterrein van de 
Dekamarkt aan de Planetenlaan. Om het mogelijk te maken dat de kinderen zich veilig kunnen 
verplaatsen, zijn wij op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. Per klas zijn twee ouders nodig om 
een en ander goed te laten verlopen. 
De indeling is als volgt: 
Donderdag ochtend groep 5a, 5b, 8a en 8b 
Donderdag middag groepen 5c en 8c 
Vrijdag ochtend groepen 6a, 6b, 7a en 7b 
Voor de groepen 5a,5b, 7a en 7b hebben zich al voldoende ouders aangemeld, voor de overige 
groepen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. 
Voor de groepen 7 en 8 geldt dat zij die dag op de fiets naar school moeten komen. U kunt zich 
aanmelden bij de verkeerscommissie: vkc.kes@gmail.com 
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GEGEVENS EN NOODNUMMERS 
Afgelopen maandag hebben alle kinderen een brief meegekregen waarop u belangrijke gegevens en 
noodnummers kunt invullen. Ook is een toestemmingsformulier om gegevens te gebruiken voor 
schooldoeleinden uitgedeeld. Wilt u, wanneer u dit nog niet op school heeft ingeleverd, de formulieren 
zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
 
MAANDDATA SEPTEMBER 
ma.  05-09   Informatieavond  
di.  06-09   Informatieavond  
do.  08-09   Streetwise  
vrij.  09-09   Streetwise  
do.  15-09   Cultuurdag  
vrij.  16-09   Cultuurdag  
di.  20-09   MR-vergadering  
 

woe.  21-09   NIO groep 8  
do. 22-09   Schoolfotograaf  
do.  22-09   AC-vergadering 
vrij.  23-09   Schoolfotograaf  
di.  27-09 t/m  
vrij.  30-09   Kamp gr.8  
wo.  28-09   Kledingbeurs 
 

SCHOOLGIDS 
Met de vrijdagbrief ontvangt u vandaag de schoolgids van dit schooljaar. In de schoolgids staat naast 
alle informatie over de school ook de jaarkalender met alle data van schoolactiviteiten. De schoolgids 
is, net als de jaarkalender, ook op de website te bekijken. 
 
VERLOFAANVRAGEN 
Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat het verplicht is dat een kind vanaf deze leeftijd 
elke schooldag op school aanwezig is. Er zijn wettelijk vastgestelde regels die aan leerplichtige 
leerlingen vrijstelling geven van de verplichting onderwijs te volgen. De meest bekende en 
voorkomende is natuurlijk verzuim wegens ziekte. Voor dit verzuim is uiteraard geen toestemming 
nodig. Wel is het noodzakelijk dat de school daarvan weet! 
In vrijwel alle andere gevallen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding. Het is 
van belang dat het verlof tijdig wordt aangevraagd. Meer informatie hierover is te vinden in de 
schoolgids. Het formulier om verlof aan te vragen is te downloaden op de website. 
 
FIETSEN IN DE STALLING 
Voor de leerlingen die op de fiets naar school komen, is er op het achterplein de fietsenstalling. De 
ingang is aan de Havikstraat. De fietsenrekken voor de school willen we zoveel mogelijk vrijhouden 
voor bezoekers. Wilt u er op letten dat uw kind de fiets in de stalling plaats? Zo houden we de toegang 
tot de school zoveel mogelijk vrij. 
 
KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 

 
Meer informatie over de kledingbeurs staat op de volgende pagina 



 

 

Op 28 september is weer onze Speelgoed & Kledingbeurs, we zoeken nog ouders die ons die dag 
kunnen helpen: 

08.30 tot 12.15uur  opzetten van de beurs 
18.15 tot  20.30uur  helpen tijdens de beurs  
20.30 tot +/- 22.00uur opruimen na de beurs 

We kunnen alle hulp gebruiken: koninginemmabeurs@gmail.com 
 
LUIZEN IN JE HAAR? KAMMEN MAAR! 
Nu de school weer is begonnen en veel kinderen bij elkaar zijn, is de kans op hoofdluis groter dan in 
de vakantie. Op school wordt uitgebreid gecontroleerd maar thuis kan er natuurlijk ook worden 
gecontroleerd.  
Hoofdluis is een parasiet en leeft van mensenbloed. Luizen zoeken graag behaarde en warme plekjes 
op zoals achter de oren en in de nek. Ze verspreiden zich in hoog tempo en groeien snel. Een jonge 
luis is binnen een week in staat om zelf eitjes te leggen. Een volwassen hoofdluis is ong. 3 mm groot 
en is grijsblauw of roodbruin van kleur. De eitjes, ook wel neten genoemd zijn kleiner (1mm), zijn grijs-
wit en lijken een beetje op roos. De neten blijven echter plakken aan het haar.  
Het is erg belangrijk bij het constateren van aanwezige luizen of neten om dezelfde dag te starten met 
de behandeling. Dit betekent twee weken lang elke dag het haar doorkammen met een fijntandige 
kam (bv een luizenkam), eventueel i.c.m. het gebruik van een antihoofdluismiddel. Ook is het 
belangrijk dat de school, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes worden ingelicht. Als er niet 
gelijktijdig wordt gecontroleerd is de kans groot dat de hoofdluis snel weer terugkomt. 
Meer informatie is te vinden op RIVM.nl/hoofdluis 
 
BROOD EN SPELEN 
De zomervakantie is helaas al weer voorbij. Brood en Spelen en alle vrijwilligers van de Koningin 
Emmaschool hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Wij hebben er in ieder geval weer veel 
zin in. 
In de aula zijn we deze week van start gegaan met het maken van kettingen en armbandje van kralen. 
Ook stond de airhockeytafel er weer en konden de leerlingen biljarten en Donald Ducks lezen. De 
kleuterklassen hebben heerlijk buiten gepicknickt. Zoals vorig jaar hebben wij natuurlijk ook dit 
schooljaar weer elke maand tostidag. 
Het rooster ziet er als volgt uit. 

Maandag 12/9:   groep roze en paars. 
Dinsdag 13/9:     groep rood en blauw 
Donderdag 15/9:  groep geel en groen 
Maandag: 19/9:  groep 3A en groep 3B 
Dinsdag 20/9:   groep 4A en 4B 
Donderdag 22/9:  groep 3C en 5C 
Maandag 26/9:   groep 5A en 5B 
Dinsdag 27/9:   groep 6A en 6B 
Donderdag 29/9:  de groepen 7 en 8 

Sinds deze maand ben ik in het bezit van een nieuwe telefoon en ben ik dus vanaf heden ook 
bereikbaar via WhatsApp voor aan- en afmeldingen. 
Het nummer is hetzelfde gebleven: 0628205011 U kunt natuurlijk ook nog steeds mailen naar: 
emmaschool@broodspelen.nl 
Wij zijn nog steeds druk op zoek naar overblijfkrachten die tijdens de pauze ons kunnen helpen. 
Mocht u interesse hebben dan hoor ik dit graag. 
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten, Coördinator Koningin Emmaschool 
 
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend! 
 
 


