VRIJDAGBRIEF
VOETBALTOERNOOI
Herhaalde oproep. In de bijlage van de vrijdagbrief van 19 jan.
staan de uitnodigingen voor de voetbaltoernooien voor de
groep 3/4, 5/6 en 7/8. We hebben al enthousiaste reacties.
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KONINGIN EMMASCHOOL

AGENDA
Maandag 12 februari 19.00 uur
Donderdag 15 februari 17.00 uur
Vrijdag 16 februari
Week 19-23 februari
Vrijdag 23 februari

Digiduif open voor inschrijven (ouder-)kindgesprekken
Digiduif sluit
Rapporten mee
Rapportgesprekken
12.00 uur start Voorjaarsvakantie (tot en met 4 maart)

Beste ouders/verzorgers,
De toetsen worden afgerond. Hier en daar wordt er nog een aparte toets
afgenomen. De griepgolf heeft ook bij ons de intrede gedaan. Met extra inzet van
alle kanten komt ook dat weer in orde.
Naast een actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad heeft de Koningin
Emmaschool ook een Ouderpanel. We spreken hier met elkaar over allerlei zaken
die onze school mooier en beter kunnen maken. Open en opbouwende gesprekken. Deze ouders
komen a.s. woensdag 7 februari om 20.00 uur voor de derde keer bij elkaar. Dat is voor hen de
laatste keer. Zij nodigen dan ieder een ‘nieuwe’ ouder uit die vervolgens weer drie keer in het
Ouderpanel plaatsneemt. Voor mij altijd
weer een verrassing wie er aanschuiven.
Maar nu eerst de derde keer van dit
Ouderpanel! Ik kijk er weer naar uit.

Verslag MR vergadering 16 januari 2018
We hebben wederom gesproken over de fietsenrekken. Er zijn offertes aangevraagd en de rekken
worden zeker geplaatst. De vraag is enkel en alleen wanneer de plaatsing gaat plaats vinden.
Na de meivakantie zal er op verzoek van de MR, een ouderavond komen over mediawijsheid.
definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te
nemen aan onze mediasamenleving. Wij als ouder krijgen daar mee te maken. Je wil je kind goed
begeleiden maar je weet niet altijd hoe. Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren)
leuk en veilig is? Digitale en sociale media spelen nu eenmaal een grote rol in ons huidige leven.
Dit soort onderwerpen kunnen in deze avond aan bod komen.
In de kerstvakantie hebben er filmopnamen plaats gevonden op de Emma school. Het gaat om de
film Romy’s kapsalon naar een kinderboek van Tamara Bos. Er is gefilmd in het lokaal van groep 4b.
De film wordt voorjaar 2019 verwacht in de Nederlandse bioscopen.
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U heeft het al kunnen lezen in de Vrijdagbrief. In de MR hebben we het parkeerprobleem besproken.
Alle leerlingen en ouders moeten veilig naar school /gebouw kunnen komen. Het is van groot belang
dat u uw auto op een plek parkeert waar het is toegestaan (zie verkeersborden). Veiligheid boven
alles.
Het is alweer enige tijd geleden. Net voor de kerstvakantie vond er op het schoolplein een kerstborrel
voor ouders van de Emma school, plaats. Deze borrel was georganiseerd door de Ouderraad. Het was
een groot succes. Er waren veel ouders en de sfeer was goed. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Tenslotte hebben we nog gesproken over de werkomstandigheden in het zolderlokaal. De akoestiek is
daar slecht. Er komen platen tegen het plafond en er komt geluiddempend materiaal onder de stoelen
van de kinderen.
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking
aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het emailadres van de
MR: MR@kon-emmaschool.nl
Wij reageren dan zo snel mogelijk.
NB. (Nanda): de verkeerssituatie voor de school is na een eerste oproep al veel beter, waarvoor
dank! En de akoestiek in het zolderlokaal is inmiddels aangepakt en zeer verbeterd!
Nieuwe kleuters
Wat fijn dat er in januari weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school is gekomen!
In groep blauw zijn dat Pim en Yuksel.
Groep rood kreeg Ruben erbij.
Fedde en Fien kwamen nieuw in groep geel en Tessa in groep groen.
Tenslotte kwamen in groep roze Seb en Rens erbij.
Hartelijk welkom allemaal.
We hopen dat jullie met jullie ouders een leuke tijd op de Koningin
Emmaschool zullen hebben!
Kleding- & Speelgoedbeurs
Op woensdag 28 maart 2018 vindt in de avonduren de Kleding & Speelgoedbeurs plaats. De opbrengt
van deze beurs komt ten goede van school. Het organiseren is echter een hele klus en daarom vragen
we jullie ons daarbij te helpen. Vele handen maken licht werk!
Kan je 28 maart helpen tussen:
08:30 - 12:15 inruimen van de beurs
18:30 - 20:30 begeleiden/toezicht houden van de beurs
20:30 - 22:00 opruimen van de beurs
Of op 29 maart:
08:30 - 09:00 opruimen rekken en podium
Meld je dan aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl (Let op, nieuw email adres!)
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn voor de hulp op deze dag, zullen we de inschrijving voor de
kleding- en speelgoedinbreng openen!
Dat was het weer voor deze week. Namens mijn super gemotiveerde  collega’s wens ik jullie en u
een ontspannen weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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