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Di 16 okt
18.30 uur Informatieavond ouders groep 7
Wo 17 okt
8.30 – 9.00 uur Inloopochtend Kinderboekenweek
TOI
TOILET
TOIOP
voor alle
kanjers
van groep
8! Wij wensen voor
hen volgende
week heel veel plezier en
Do 18
okt
15.00
uur begint
de herfstvakantie
de leerlingen
succes
van hun
musical ‘Devoor
tentteam,
op z’nleerlingen
kop’.
Vrij 19
okt met het opvoeren
Studiedag
Kanjertraining
vrij
Ma 29 okt LET OP
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
Wo 31 okt
Kleding- en speelgoedbeurs 18.30 – 20.30 uur
SAVE THE DATE:

woensdag 27 maart 2019 Ouderavond met René van Engelen
“Verschil tussen Jongens en meisjes?”

Beste ouders/verzorgers,
Een mooi weekend voor de boeg en dan daarna alweer de laatste schoolweek voordat de
herfstvakantie begint.
Er gebeurt veel in de weken na de zomervakantie. Gesprekken met u en onderling,
informatieavonden voor ouders, vergaderingen en studiedagen voor ons en afgelopen woensdag de
NIO in groep 8. Eén van de testen waar wij gebruik van maken bij het formuleren van het eindadvies
in groep 8.
Als u geïnteresseerd bent?
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/begrippenlijst/nio-toets/

Woensdag 17 oktober staat de school iets langer open dan op andere dagen. In plaats van een
inloopavond, een inloopochtend in het
teken van de Kinderboekenweek.
Waar je op een inloopavond met elkaar én
de kinderen de school doorwandelt, gaat
het op een inloopochtend net even anders.
En dat heeft mede te maken met het korte
tijdbestek, 30 minuten (in plaats van 1
uur).
 De leerlingen gaan op de gebruikelijke wijze naar hun klas
 De leerlingen blijven tijdens de inloopochtend ook in hun eigen klas en lopen niet mee naar
broertjes en/of zusjes
 U bent vanzelfsprekend vrij om in dit half uur ook bij uw andere (klein-)kinderen te gaan
kijken
 De planning is dat wij om 9.00 uur met de lessen gaan beginnen.
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Volgende week vrijdag begint voor de kinderen de herfstvakantie. Wij studeren nog een dagje door.
Deze keer staat dit in het teken van de Kanjertraining. Een mooi moment om u maandelijks bij te
praten over de thema’s die actueel zijn. Leuk ook om uw zoon/dochter eens naar te vragen!
De kanjertip van de maand!
Elke maand staat in het teken van een tip vanuit de
Kanjertraining. Speciaal voor u als ouder. Wij hopen u op deze
wijze meer te betrekken bij de Kanjertraining die wij op school
gebruiken.
Tip 1. De Kanjerouder begrijpt dat alle leerkrachten in positieve
zin met hen willen samenwerken als het gaat over het
welbevinden van hun kind. De Kanjerouder durft met school in
gesprek te gaan.
De Kanjerouder laat zich niet bepalen door gevoelens van
irritatie, onmacht, angst en onverschilligheid.
Ouders en leerkrachten hebben bijna altijd het goede voor met
hun kind, met de andere kinderen en met de andere ouders.
Dit jaar kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 weer deelnemen aan het
populaire basketbaltoernooi. De voorrondes worden gehouden op
woensdagmiddag 14 november bij Onze Gezellen. Op deze middag wordt
gespeeld om een plaats op de finaledag van woensdag 21 november. De
tijden zijn van 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
Meisjes spelen apart van de jongens en een team bestaat uit 5 deelnemers. Per team moet er ook
een begeleider aanwezig zijn, anders kunnen we het team helaas niet opgeven.
U kunt uw zoon/dochter opgeven door een mail te sturen naar sport@kon-emmaschool.nl
Hierin kunt u het volgende vermelden:
(Naam leerling) uit groep (klas) wil graag meedoen aan het basketbaltoernooi. Ik kan (wel of geen)
begeleider zijn voor het team.
Opgeven kunt u doen vóór maandag 29 oktober.
Met vriendelijke groet, Lillian Siemons en Cindy Zoon.
Ook last van te overvolle kledingkasten? Dan is de herfstvakantie de tijd om de kasten weer eens op
te ruimen! Haal al je herfst- en winterkleding weer tevoorschijn en breng alles wat
te klein is geworden, maar nog goed is voor een tweede ronde, naar de
kledingbeurs (31 oktober). Ook speelgoed, recente boeken, sportkleding,
verkleedkleren en dergelijke zijn van harte welkom. We hebben nog
inbrengnummers te vergeven, dus meld je nu aan via emma@konemmaschool.nl. En mocht je nog zin en tijd hebben om samen met ons de handen
uit de mouwen te steken? Meld je dan aan via hetzelfde emailadres voor de
opruimploeg van ‘s avonds vanaf 20:30.
In de nieuwe schoolgids van 2018-2019 (binnenkort ook online) staat een artikel wat ik u niet wil
onthouden.
Eigendommen leerlingen. Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of beschadigd.
Dit is helaas bij kinderen niet te voorkomen. Om mogelijke discussies te voorkomen is het belangrijk
vooraf duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid.
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De school heeft een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen, die aan
zijn zorg zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan.
Van de school (leiding) kan en mag echter niet worden verwacht dat zij de eigendommen van alle
leerlingen persoonlijk in de gaten houden. De school is hiervoor niet aansprakelijk en de schade die is
ontstaan door verlies of diefstal van eigendommen valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering
van de school,
Dit staat nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid te voorkomen. De eigenaar van
de spullen is zelf aansprakelijk voor zijn spullen, in dit geval de leerling/ouders.
Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen wegraken of kapot gaan
zeker omdat dit bij basisschool leerlingen nogal eens voorkomt.
Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, biedt aan ouders de mogelijkheid
hiervoor een verzekering afsluiten.
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
• schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is
tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat
van leerkrachten of hulpkrachten.
• materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een
andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
Het maximaal verzekerd bedrag is:
€ 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig
papier; € 250,- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering
bedraagt inclusief alle kosten € 29,- per schooljaar.
De verzekering kan worden afgesloten via www.leerlingenverzekering.nl
Tot slot: de wet op de privacy. Het geeft kopzorgen en roept meer vragen op dan antwoorden. Niet
alleen bij ons, maar ook zeker bij u. Misschien zijn we momenteel wat strenger dan wellicht nodig is,
maar we willen de wet niet overtreden en één en ander ook nog werkbaar houden.
We zullen u op de hoogte houden 
Dat was het weer voor deze week. Namens het hardwerkende en betrokken team van de Koningin
Emmaschool wens ik u en jullie allen een gezellig nazomerweekend toe, tot maandag én tot de
volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Vandaag ontvangt u in een apart bericht extra informatie omtrent het gebruik van
Social Schools
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