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AGENDA
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Woensdag 25 april
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei

Beroepenbeurs groepen 8
Ivo Wouters Mediawijsheid:
13.00 uur leerlingen - 19.30 uur ouders groepen 6, 7 en 8
Sportdag – Koningsspelen
Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
Dat was een lang weekend. Jammer dat het weer niet meewerkte maar als de
weersverwachtingen kloppen wordt dat het komende weekend helemaal goed
gemaakt.
Afgelopen dinsdag hebben wij als team een goede studiedag met elkaar gehad. Het stond
voornamelijk in het teken van evalueren van de verschillende vakgebieden en afspraken maken voor
de komende periode. We kunnen weer verder.
De weken die voor ons liggen worden gekleurd door allerhande activiteiten. Denk bijvoorbeeld maar
aan de groepen 7 die gisteren hun theoretisch verkeersexamen deden en
volgende week het praktische examen. De groepen 6 die vandaag voor de
eerste keer naar de schooltuinen gaan. En dan heb ik het nog niet gehad
over de voorbereidingen voor de sportdag/Koningsspelen op 25 april a.s.
De werkgroep is daar druk mee. Enzovoort enzovoort….

Maar eerst komende week de dag over Mediawijsheid in de bovenbouw met ’s avonds een
informatiebijeenkomst voor de ouders van de groepen 6,7 en 8.
(ouders van de groepen 5: als u belangstelling heeft dan bent u van harte welkom)

Vandaag krijgen deze ouders een uitnodiging via Digiduif. Wilt u daarop reageren? Dan weten we
hoeveel stoelen we in de aula klaar moeten zetten.
De inhoud, door Ivo Wouters zelf verwoordt, hier nogmaals onder:
Donderdag 12 april 19.30 uur:
De ouders worden tijdens deze avond geconfronteerd met dezelfde Mediaempowerment als de leerlingen. We merken dat wij als volwassenen soms ook
spelenderwijs van alles over sociale media leren, met of door ons kind en met vallen
en opstaan.
Ivo laat de resultaten van de leerlingen over hun online gedrag aan de ouders zien.
De ouders ontdekken hun eigen rol in de mediale opvoeding van hun kind. En leren
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zelf mediawijs worden. Veel tips en tricks worden uitgewisseld. Duur: 1,5 uur. Zorg dat u uw mobiel
heeft opgeladen!
Sportevenement
Maandag 26 maart hadden de groepen 5a en 6b een heel sportieve middag! Juf Cindy had voor ons
een sportevenement met als thema “Holland” geregeld in de Kennemersporthal. Een
leuke onderbreking van het harde werken op school. Er waren twee onderdelen
waar heel sportief per groep gestreden werd om de eerste plaats. Kampioenen van
deze middag waren Douwe (6a), Mees (5b) en de groepen Nederland : Seger, Finn,
Morgan, Doron en Abigail en Duitsland: Kas, Wiki, Ole, Loïsa, Naomi en Thijmen.
Toppers!

Een leuk ‘weetje’: Regionale vogeldag
Op zondag 13 mei is het regionale vogeldag van 8.00 tot 17.00 uur bij Fort Benoorden Spaarndam,
Redoute, 2063JD in Spaarndam. Er zijn ervaren vogelaars aanwezig met
telescopen, er is een unieke excursie in het Munitiebos, demonstraties
vogelopzetten, een vogeltentoonstelling, lezingen, een quiz, veel
kinderactiviteiten en kluten kijken in het Landje van Gruijters. Deze dag wordt
georganiseerd door het IVN, Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van
Gruijters en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
Nieuwe kleuters
In maart kwam er bij ons in de kleutergroepen weer een aantal nieuwe kleuters
bij.
Groep paars kreeg Kai erbij en groep rood Renske.
Isabeau en Liam kwamen in groep blauw erbij.
In groep geel Loic en in groep roze Saar.
Welkom allemaal bij ons op de Koningin Emmaschool en een fijne tijd toegewenst!

Namens het creatieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een zonnig
weekend toe, tot maandag en tot de volgende vrijdagbrief,
met vriendelijke groet
Nanda Klaassen
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