VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 34, 8 juni 2018

AGENDA
Di 26 juni
Di 3 en do 5 juli
Wo 4 juli
Do 12 en vrij 13 juli
Di 17 juli

Schoolreis groep 5 t/m 7
Cultuurdagen, middag presentatie voor ouders
Ouders huidige groepen 6 informatiebijeenkomst Uitstroomprofiel 8.30 uur aula
Afscheid van de groepen 8
Wenmiddag groepen schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,
Vanavond is de laatste avond van de Avond4daagse. Onze Ouderraad heeft onder leiding van
Patricia en Bettina een topprestatie neergezet. Een organisatie als deze is niet eenvoudig. Maar het is
ze gelukt. Vanavond is de feestelijke afsluiting op ons eigen schoolplein
(zie bericht Avond4daagse onderaan deze Vrijdagbrief). Hoop iedereen
daar te kunnen feliciteren met het behalen van de medaille!
Meerdere leerlingen uit de groepen 8 hebben de keus gemaakt om met
elkaar de 10 km van de Avond4daagse in Spaarndam te lopen. Ik kreeg
een mail van de trotse ouders van deze sportievelingen. Respect hoor! 10
km is niet niks. Onderaan deze Vrijdagbrief 2 mooie foto’s van deze kanjers!
Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor ouders die met ons er
voor willen zorgen dat de (nieuwe) bibliotheekboeken geordend en verzorgd in onze
boekenkasten komen te staan. 5 Ouders hebben zich aangemeld waarvan er vandaag al
twee actief aan de slag gegaan zijn. Bij voorbaat dank voor jullie inzet! We zijn er blij
mee!
In de laatste periode van dit schooljaar gebeurt er altijd veel. Naast de schoolreisjes en andere
festiviteiten is de formatie een belangrijk punt. Dat kost altijd veel tijd om dit op
een zorgvuldige manier te doen. Voor leerlingen en leerkrachten. Op dinsdag 26
juni bespreken we de conceptformatie als laatste binnen de
Medezeggenschapsraad.
Op vrijdag 29 juni ontvangt u via Digiduif de indeling voor schooljaar 2018-2019.
Informatie voor ouders en verzorgers van groep 6
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 6 ontvangen via de groepsleerkrachten deze week
een extra brief. Hierin staat de procedure beschreven ten behoeve van het
advies Voortgezet Onderwijs (VO) dat ouders/verzorgers en kind in groep 8
zullen krijgen.
We spreken van een uitstroomprofiel en niet van een advies. Een voorlopig
en een definitief advies krijgt u in groep 8.
Op woensdagochtend 4 juli organiseert onze intern begeleider Neolette de
Waal hierover een informatie bijeenkomst voor de ouders/verzorgers van
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de groepen 6. Tijdens deze bijeenkomst gaat ze in op de wijze waarop we de komende jaren uw kind
volgen ten behoeve van de advisering voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst wordt niet
ingaan op vragen over individuele leerlingen.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 4 juli om 8:30 uur deze bijeenkomst
in de aula bij te wonen. We verwachten dat deze bijeenkomst tot uiterlijk 9:30 uur zal duren.
NIEUWS VAN DE MR
Dinsdagavond 29 mei, meteen na de inloopvond kwam de MR bijeen.
Ook de twee nieuwe leden, Carlos van der Aa en Suzanne van Engeldorp
Gastelaars waren aanwezig. Wij zijn erg blij met hun verkiezing als MR lid.
Een aantal onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Ook in de MR hebben
we stil gestaan bij de brand op zondag 20 mei. Waar mogelijk wil de MR
helpen. Wij leven mee met betrokken ouders en kinderen. Nanda heeft contact met de betrokken
ouders.
Een van de speerpunten dit schooljaar is ouderparticipatie. Binnenkort is er weer een overleg met
Nanda en ouders uit de OR. Carlos en Jos nemen deel aan dit overleg namens de MR.
Je kan de kranten niet openslaan of de mailbox of het onderwerp privacy wetgeving komt aanbod. De
Emmaschool is druk bezig om een invulling te geven aan deze wet. Zo komen er vanaf volgend
schooljaar geen adreslijsten meer mee naar huis. Deze informatie zal dan in Digiduif te vinden zijn.
De Emmaschool en de MR zijn zeer verheugd over het aantal inschrijvingen voor de
avondvierdaagse. Dit jaar wordt er in Haarlem gelopen.
Ook hebben we gesproken Passend Onderwijs. Dit was helaas de afgelopen weken slecht in het
nieuws. “De gedachte erachter is heel mooi, maar het werkt in de praktijk niet omdat we niet de
middelen hebben om passend onderwijs te geven” aldus een kleuterjuf uit Maarssen. ( bron: NOS 27
mei 2018)
Het team van de Emmaschool zal op verzoek van de MR dit onderwerp in haar teamoverleg
meenemen.
Als laatste hebben we alvast twee zaken voor komend schooljaar besproken en vastgelegd.
De MR is blij met de invoering van de koningsspelen. Volgend schooljaar doet de Emmaschool mee
met de landelijke spelen en die zijn dan op 12 april 2019.
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.
Namens het positieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een goed weekend toe,
tot maandag en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen

(zie ook volgende twee pagina’s betr. de Avond4daagse)
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Beste ouders en lopers van de Avond4daagse,
De Avond4daagse van 2018 zit er alweer bijna op. Wat hebben jullie
goed gelopen, de afstanden waren behoorlijk pittig.
Maar, nog 1 avond, en dat is de leukste! We gaan namelijk lopen in de
stad. We beginnen achter de St. Bavo aan de Leidsevaart.
We verzamelen om 18.45u bij v.v. Geel-Wit in de Oosten den Bruynstraat. Het zal enorm
druk zijn, dus we staan weer met een aantal rode paraplus’s in de lucht zodat jullie ons zien. De
absentielijst wordt nog 1x ingevuld.
Vriendelijk verzoek om de hesjes vanavond zeker aan te trekken. Zo zijn we als school goed
herkenbaar.
Wij raden u aan om uw fiets halverwege de route te zetten, bijvoorbeeld bij de Raaks of op de
Botermarkt.
Zorgt u ervoor dat u echt op tijd bent. Om 19.15u moeten we namelijk op het J. Cuypersplein
klaarstaan. Daar worden we door de organisatie op ons plek gezet. We lopen tussen 2
drumbands: “Jong Damiate Haarlem en “Blij met Muziek”. Om 19.30u gaan we dan echt lopen
naar de Grote Markt.
Daar aangekomen zal er een ‘ereronde’ gelopen worden langs alle opa’s, oma’s, ooms,
tantes...etc. Zodra we de Grote Markt aflopen is de Avond4daagse echt afgelopen.
Maar, niet getreurd, op school wacht nog drinken en een ijsje op je. En...natuurlijk je medaille!
We hopen jullie dan allemaal nog een keer te zien. Hier kun je dan ook meteen je hesje inleveren.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn/haar hulp en enthousiasme. Wij vonden
het erg leuk om het te organiseren en we hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien. Mocht
er nog iets zijn wat je kwijt wilt, je mag ons altijd mailen of aanspreken.
Tot vanavond en geniet nog van de laatste meters!
De OR
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Vijftien leerlingen (toppers!) uit groep 8 hebben de afgelopen dagen de 10 km gelopen bij
de avondvierdaagse in Spaarndam:
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