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Beste ouders/verzorgers,  
 

De tevredenheidspeilingen zijn binnen.  
Wat een prachtig rapportcijfer heeft u ons gegeven: 
een 7,95! Hoger dan het landelijk gemiddelde (7,56). 
311 van de 348 gezinnen hebben de enquête 
ingeleverd. Dat grote aantal zorgt er voor dat de 

uitkomsten relevant zijn voor onze school! Dank voor uw inspanning!! 
 
In het rapport van de Oudertevredenheidspeiling komen naast positieve zaken ook aandachtspunten 
aan de orde. Op 5 februari a.s. staat de inhoud hiervan op de agenda van de Medezeggenschapsraad 
en zal er kritisch gekeken gaan worden naar mogelijke stappen die hierbij gemaakt moeten worden. 
De antwoorden op de vragen van de Verkeerscommissie zullen vanzelfsprekend ook met hen 
gedeeld worden. We zullen u via de Weekbrief op de hoogte houden.  
 

Social Schools:  
Met ingang van 1 februari a.s. zal het contact van school 
en ouders via Social Schools gaan verlopen. Planning was 
om deze week een brief mee te geven, ouderwets op 

papier, om er definitief voor te zorgen dat iedereen hier van op de hoogte is. Zo kunnen we ook 
ouders bereiken die nog niet zijn aangemeld. Die planning schuift op naar komende week in verband 
met contact met Social Schools over een aantal punten.  
 
Maar vast voor wie dit leest: wilt u op uw profielpagina in Social Schools kijken of u bij 
contactgegevens telefoonnummer en adres zichtbaar heeft gemaakt voor andere ouders uit de 
zelfde groep? Social Schools vervangt, zoals u weet, vanaf nu de ouderwetse groepslijsten.   
(zie ook afbeelding onderaan deze weekbrief) 
  

Mad Science: 
Zoals het zich nu laat aanzien gaan er in februari 4 groepen van start. Ouders 
zullen daarvan door Mad Science op de hoogte worden gebracht. We krijgen in 
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Vrijdag 1 februari   va 16.00 uur inschrijven Oudergesprekken Social Schools open 
Maandag 4 februari   16.00 uur inschrijving Oudergesprekken Social Schools sluit 
Woensdag 13 februari    Beroepenbeurs groep 8 in aula 
18 t/m 24 februari   Voorjaarsvakantie 

 Zaterdag 9 maart    Emma poetst schoon! 
 Woensdag 27 maart   Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes  
 Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur  Koningin Emma 80 jaar!! Feest! 
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verband hiermee vragen van ouders over contact en halen/brengen met de Naschoolse Opvang.  
Wij werken vanzelfsprekend mee aan een goed verloop maar u bent degene die verantwoordelijk is 
om de NSO hiervan op de hoogte te brengen. Voor vragen? U weet ons te vinden!  
 

Rapporten en Oudergesprekken: 
De derde schoolweek van 2019 zit er al weer bijna op. De eerste toetsweken zijn geweest. De 
rapporten krijgen langzaam vorm. Zoals ieder jaar wordt ook u in deze periode uitgenodigd om 
samen met de leerkrachten terug te kijken op de afgelopen periode.  
En de ouders van onze schoolverlaters kijken natuurlijk terug maar ook vooruit met het definitieve 
schooladvies voor hun zoon/dochter.  

Deze gesprekken vinden allemaal plaats in de 
week van 11 februari.  
 
Inschrijven Oudergesprekken:  
Deze keer geen briefjes bij de deuren maar u kunt 
uw voorkeur voor het gesprek aangeven via Social 

Schools. Op vrijdag 1 februari wordt de inschrijving voor alle gesprekken opengesteld. U heeft de tijd 
tot maandagmiddag 4 februari, om 16.00 uur wordt deze mogelijkheid afgesloten.  
Noteert u de tijd goed, er komt geen herinnering.   
 

Medezeggenschapsraad: 
Zoals u gewend bent komt er na een MR-vergadering altijd een (kort) verslag in de Weekbrief. 
Hieronder hun bijdrage:  
 
Op dinsdag 15 januari heeft de MR zijn eerste vergadering gehad in 2019. Anton de Bruin was 
aanwezig als ouderlid van de GMR. De volgende punten zijn besproken tijdens de vergadering: 

 Binnenkort wordt de weekbrief en andere informatie van school alleen nog verstuurd via 
Social Schools. De school zal binnenkort een brief uitsturen om ervoor te zorgen dat alle 
ouders op de hoogte zijn hiervan en om de ouders die nog geen gebruik maken van Social 
Schools te stimuleren om toch een account aan te vragen. 

 De eerste indruk over de inzet van de middelen om de werkdruk voor de leerkrachten te 
verlagen lijken positief te worden gewaardeerd. De uiteindelijke evaluatie zal in mei 
plaatsvinden. 

 Met Anton is er voornamelijk gesproken over de bestuurlijke fusie tussen Salomo en Sint-Bavo 
die mogelijk gaat plaatsvinden en welke gevolgen dit zal hebben voor de Koningin 
Emmaschool. Helaas is er nog heel weinig informatie beschikbaar voor de MR, maar het lijkt 
erop dat de fusie geen directe gevolgen zal hebben voor de school. 

Contact met de MR? stuur een bericht naar MR@kon-emmaschool.nl.of spreek gerust één van de 
leden aan op school.  
 

Lokaal roze:  
Over 11 dagen, vanaf maandag 4 februari, start onze instroomgroep met 
meester Marcus in hun eigen lokaal links naast de ingang aan het 
kleuterplein. De voorbereidingen zijn in volle gang. Afstemmen met de 
SKOS, afstemmen met de Caleidoscoop en andere gebruikers van het 
lokaal én in samenwerking met collega Fred.  
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Dat betekent dat vanaf komende week de Caleidoscoop verder gaat in de aula.  
A.s. dinsdag kan Marcus, samen met Colinda en Fred, het lokaal verder inrichten en klaarmaken.  
Dus, een afspraak in de Caleidoscoop? Vanaf komende week bent u welkom in de aula.  
 
Voetbaltoernooi: 
Er is enthousiast ingeschreven voor het schoolvoetbal. Er zijn voor groep 3/4 22 
kinderen, groep 5/6 17 kinderen en groep 7/8 16 kinderen ingeschreven. 
We hebben helaas nog niet genoeg ouders die de teams kunnen begeleiden en 
ook een aantal scheidsrechters hebben we nog nodig, zodat we kunnen 
inschrijven. Voor groep 3/4 zoeken we nog 1 begeleider en 2 scheidsrechters, 
groep 5/6 2 begeleiders en 3 scheidsrechter. Voor groep 7/8 nog 1 scheidsrechter.  
Kunt u begeleiden of wilt u scheidsrechter zijn voor onze teams laat dat dan weten. U kunt ons 
mailen op sport@kon-emmaschool.nl.  
Als u uw zoon/dochter nog wilt inschrijven kan dit ook nog via de link. Hier kunt u zich dan ook 
meteen aanmelden als begeleider of scheidsrechter.  
https://goo.gl/forms/grZMIRggcQsxQmFS2 
De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 25 januari. 
 
Tot slot: superfijn dat er zoveel ouders zijn die samen met ons op 9 maart aan de slag willen. We 
gaan er een gezellige en actieve dag van maken!  
 
Namens het geweldige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een mooi 
weekend toe en tot de volgende weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
Afbeelding voorbeeld Social Schools (zie bericht in deze weekbrief):   
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