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Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfst is overduidelijk begonnen. Koud, nat en de blaadjes vallen van de bomen. De herfsttafels 

verschijnen in verschillende groepen én de boeken van de 
Kinderboekenweek zijn in de hal (hoofdingang) te bewonderen.  
Misschien is het u al opgevallen dat ze goed uitgelicht zijn. Vorige week 
zijn er spotjes aangebracht waardoor de geëtaleerde zaken goed uit 
kunnen komen. Binnenkort zal ook de kleuteringang in de spotlights 
gezet worden.  
 

 
Dinsdag 17 oktober van 18.30 – 19.30 uur is de inloopavond van de Kinderboekenweek. Het thema 
van de Kinderboekenweek is: ‘Griezelen jullie mee?!’ We hebben in de klas (extra) aandacht besteed 
aan het lezen.  
Jullie mogen komen kijken naar al het gemaakte werk. De kinderen mogen deze avond verkleed naar 
school komen.  

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:  een opdracht over Gruffalo 
Groep 3-4:  ‘Maak je eigen knikkeruil’ 
Groep 5-8:  ‘Bedenk het eind van dit verhaal’.  
Na de inloopavond wordt de winnaar in elke klas bekend gemaakt. 
Deze komen volgende week in de vrijdagbrief.  
Wij hopen jullie allemaal dinsdagavond te zien. Dat wordt vast 
gruwelijk gezellig….! 

 
 
Deze week heeft u de ouderbijdrage op papier ontvangen. Nog even de belangrijkste informatie op 
een rij: 
Bijdrage leerlingen groep 1 t/m 4 €   55,50 
Bijdrage leerlingen groep 5 t/m 7 € 108,00 
Bijdrage leerlingen groep 8  €   53,00  
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AGENDA 
v.a. maandag 25 september Startgesprekken 
Herfstvakantie   Vanaf vrijdagmiddag 20 oktober 12.00 uur t/m 29 oktober 2017 
Woensdag 1 november  Kledingbeurs  
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We willen u vragen om zo spoedig mogelijk, maar vóór 31 oktober uw bijdrage over te maken naar 
(gewijzigd) rekeningnummer  NL78 RABO 0300 5737 15 t.n.v. Salomo Koningin Emmaschool OR/MR 
o.v.v. de voor- en achternaam en groep van uw zoon/dochter. 
 
 
Van de Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft zijn eerste vergadering van het jaar weer gehad 

op 26 september, jl.  

We mochten Anneke Wubs als nieuw lid (wederom) verwelkomen, maar moesten 

helaas ook afscheid nemen van Lidewij Vernooy, die als docent de Koningin 

Emmaschool gaat verlaten. We zullen het enthousiasme en de toewijding van Lidewij zeer missen, maar wensen haar 

uiteraard veel succes in haar nieuwe baan. We hopen dat we de personeelsgeleding van de MR weer snel kunnen 

aanvullen.  

We zijn het schooljaar begonnen met een gezamenlijke informatie-avond, waar u na de uitleg in de klas werd uitgenodigd 

voor een kopje koffie in de aula, alwaar u kennis kon maken met de MR, de ouderraad (OR), de verkeerscommissie (VKC), 

de overblijf en de buitenschoolse opvang (SKOS). Wij vonden deze avonden zeer geslaagd en hebben positieve berichten 

terug gehoord. 

Een belangrijke ontwikkeling heeft dit zomervakantie plaatsgevonden: de Koningin Emmaschool is overgegaan op een 

ander computersysteem, waardoor allerlei processen sneller en beter kunnen verlopen. Na een gewenningsperiode zijn de 

leerkrachten enthousiast over de omgeving. De overgang is nog niet helemaal af, maar is nu al een verbetering te noemen. 

De volgende vergadering van de MR is op 17 oktober. Ook daar zullen wij u op deze manier weer verslag van doen.  

  

Nog één week. Dan begint op vrijdag 20 oktober om 12.00 uur de herfstvakantie voor iedereen. De 
bovenbouwleerkrachten zullen deze middag benutten voor het bijwerken van administratie en het 
voeren van overleg. Aan het eind van de middag zullen ook zij van een welverdiende vakantie gaan 
genieten.  
 
Namens mijn actieve collega’s wens ik u en jullie een mooi weekend toe, tot dinsdagavond 18.30 uur 
én tot de volgende Vrijdagbrief! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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