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Wo 10 okt
20.00 uur Ouderpanel
Di 16 okt
18.30 uur Informatieavond ouders groep 7
TOIokt
TOI TOI voor alle
kanjers
8! Wij wensen
hen volgende week heel veel plezier en
Wo 17
8.30
– 9.00van
uurgroep
Inloopochtend
Kinderboekenweek
succes
van begint
hun musical
‘De tent op z’n
kop’.
Do 18
okt met het opvoeren
15.00 uur
de herfstvakantie
voor
de leerlingen
Vrij 19 okt
Studiedag Kanjertraining voor team, leerlingen vrij
Ma 29 okt
Studiedag Salomo voor team, leerlingen vrij
Di 30 okt
1e schooldag na de Herfstvakantie
Wo 31 okt
8.30 uur Instructie en informatie Luizenpluis-ouders in de aula

Beste ouders/verzorgers,
Na een effectieve studiedag in de 5e week na de zomervakantie kunnen we gerust
zeggen dat we weer opgeruimd verder kunnen. Letterlijk en figuurlijk.
In de komende twee weken staan meerdere zaken op de rol. Een korte opsomming
hieronder:
 Woensdag 10 oktober komt ’s avonds om 20.00 uur het
Ouderpanel bij elkaar. Deze ouders zijn uitgenodigd door de ouders uit het
Ouderpanel van afgelopen schooljaar. Hoop u te ontmoeten. Koffie/thee en wat
lekkers staan klaar.


Dinsdag 16 oktober zijn de ouders van de groepen 7 uitgenodigd voor o.a. informatie over
het Voortgezet Onderwijs. Een uitnodiging is binnen of onderweg. Het lijkt allemaal nog ver
weg in groep 7 maar volgend jaar om deze tijd zijn de pré-adviezen voor het
vervolgonderwijs bijna bekend…. Goed om vast op de hoogte te zijn.



Woensdag 17 oktober bent u, en met u andere belangstellenden, welkom op onze
inloopochtend. Deze keer geen inloopavond maar ochtend. Tot ong. 9.00 uur bent u welkom
in de school en in de klas om naar alle uitingen rond het kinderboekenweek “Kom erbij” te
kijken.



De dag daarna, donderdag 18 oktober, begint om 15.00 uur voor alle leerlingen de
herfstvakantie. Wij gaan die vrijdag als team aan de slag met de Kanjertraining. Een
nascholingsdag voor ons allen.



En dan, daarna, ook voor ons een welverdiende week vrij waarna wij op maandag 29 oktober
met alle Salomocollega’s een studiedag hebben in de Philharmonie. Het thema is
“Werkgeluk”. Dat belooft wat……



Leerlingen zijn nog vrij op maandag 29 oktober. Dinsdag 30 oktober begint de school dan
weer. En dan…..dan gaan we de feestelijke maanden tegemoet.
(Rond de herfstvakantie zijn leuke activiteiten rond Boerderij Zorgvrij te beleven. In de bijlage een flyer)
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 Voor de Luizenpluisouders: woensdagochtend 31 oktober is er om 8.30 uur een
instructiebijeenkomst in de aula.

Goed om bovenstaande in de agenda te noteren. Misschien kunt u de Social Schoolsapp al goed
gebruiken en daar alle relevante zaken vinden. Nog niet? Dan hopen dat deze informatie ook op tijd
bij u komt. We doen nog steeds ons best om alles rond Social Schools te stroomlijnen maar het blijft
tot nu toe nog steeds een stroperig geheel……
Nieuwe kleuters
Na de zomervakantie en gedurende de maand september is er
weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school.
Welkom op de Koningin Emmaschool en een fijne tijd
toegewenst!
Groep blauw: Liza, Fenne, Jilles, Timo en Tara
Groep rood: Fedde
Groep geel: Aryan, Athena, Milou en Berend
Groep groen: Rozemarijn, Jace, Julian, Marijn en Spencer
Groep paars: Ties, Faya en Luke

Sparen voor de schoolbieb. Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel
en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school
ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want
leesplezier creëren we samen!

Verslag MR vergadering dinsdag 18 september 2018
De kop is er af!
De eerste MR vergadering van dit schooljaar heeft plaats gevonden.
De twee nieuwe leden zijn vorig schooljaar ingewerkt en zijn vol enthousiasme
gestart.
In deze vergadering zijn de speerpunten van het jaarplan besproken. Dit zijn
Pedagogisch Handelen, scholing en begeleiding HB, overgang van groep 2 naar 3 en ICT voor
kinderen en leerkrachten.
Door de MR is het nascholingsbeleid goedgekeurd. Er komt onder andere nascholing op het gebied
van beeldende vorming. Dit kan zijn tekenen en schilderen, handvaardigheid, textiele werkvormen.
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We hebben uitvoerig gesproken over het onderwerp gezonde school. Dit naar aanleiding van een
ingezonden brief van een aantal ouders van de Emmaschool. De MR wil zich graag inzetten voor een
school die gezondheid/gezond leven zo belangrijk vindt dat dit de aandacht moet krijgen die het
verdient. De MR zal zich gaan oriënteren naar wat andere scholen zoal doen die als ‘gezonde school’
bekend staan.
Mochten jullie interesse hebben in dit thema dan biedt de site van de rijksoverheid al heel veel
informatie. www.gezondeschool.nl
Ook het voedingscentrum biedt een scala aan onderwerpen rondom het gezondheidsthema.
Een zeer feestelijk onderwerp betreft de verjaardag van de Koningin Emmaschool. Op 29 maart
bestaat de school 80 jaar en dat zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan.
Nanda praat regelmatig met de leidinggevende van Brood & Spelen. De medewerkers van B & S
krijgen op termijn een nascholing over het omgaan met kinderen met moeilijk gedrag.
En als laatste onderwerp kwamen de rode gymtassen aan bod. Er waren positieve en negatieve
geluiden hoorbaar geweest op het schoolplein en richting Nanda en leerkrachten.
De leerkrachten ervaren de tassen in de gangen als zeer prettig. Het staat netjes in de gang. Ieder
kind heeft zijn eigen gymtas met naam er op en de tassen slingeren niet op de grond. De tassen zijn
namelijk makkelijk en goed op te hangen.
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.
Dat was het weer voor deze week. Namens het opgeruimde team van de Koningin Emmaschool
wens ik u en jullie allen een zonnig weekend toe, tot maandag én tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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