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Week 5 -9 november
Tussentest in de groepen 6
Wo 7 november
Groep 6B van juf Anouk treedt op in de Philharmonie (voor genodigden)
TOI
TOI TOI
van groep 8! Wij wensen
hen
volgende gezinnen
week heelenveel
plezier en
Week
12-16
nov voor alle kanjers
Tevredenheidspeilingen
voor
leerlingen,
team
met het opvoeren van
hun
musical
‘Dejaren…….
tent op z’n kop’.
Za 17succes
november
Wie
komt
er alle
SAVE THE DATE:

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

Beste ouders/verzorgers,
Eerst een heerlijke vakantie waarin wij twee inspirerende studiedagen mee mochten maken en
vervolgens een flitsende start van onze nieuwe TOPP-klas. Een klas voor kinderen die het tempo van
leren in de groepen niet als passend ervarend. D.w.z. het leren niet
makkelijk vinden. Op maandag- woensdag- en vrijdagochtend komen zij
bij elkaar in een daarvoor (bijna compleet) ingerichte ruimte. Onder
leiding van juf Anja en/of juf Lia gaan zij daar aan de slag.
Gisterenochtend heeft meester Fred de TOPP-klas
geopend. Kinderen hadden samen met Anja en Lia
boodschappen gedaan en heerlijke taarten
gemaakt. We hebben die samen opgepeuzeld en
naast meester Fred, die alles zo goed in orde heeft
gemaakt, ook de juffen in de bloemetjes gezet. Zo’n
klas komt er
niet zomaar. Daar gaat veel aan vooraf.
(Eind van deze maand komt het nieuwe
meubilair. U bent dan natuurlijk uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen.)

Over voorbereiding gesproken. De kledingbeurs vraagt ook een hele organisatie. Heb
gisteren vol bewondering staan kijken hoe strak dat in elkaar zit. Petje af. Ben heel
benieuwd wat het op gaat brengen? Misschien al bekend als deze Vrijdagbrief
uitgaat?

Voor de herfstvakantie kwam ook onze altijd actieve Medezeggenschapsraad bij
elkaar. Een uitgebreid verslag ziet u onderaan deze brief.
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In de week van 5 tot 9 november wordt de Tussentest afgenomen in de groepen 6.
De Tussentest wordt op 1 dag afgenomen door de groepsleerkracht in het
eigen lokaal. De afname van deze test zal in de groepen 6a en 6b op
verschillende dagen plaatsvinden en neemt een groot deel van de ochtend
en een deel van de middag in beslag.
Het is belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn tijdens de klassikale afname
van de Tussentest.
Wilt u deze week extra aandacht besteden aan voldoende nachtrust en een goed ontbijt?
Het helpt de kinderen om zich goed te kunnen concentreren.

Nieuwe kleuters
De afgelopen maand is er weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school. Welkom op de
Koningin Emmaschool en een fijne tijd toegewenst!
Groep blauw: Lukas
Groep rood: Mees
Groep geel: Vigo
Groep groen: Kate en Tess
Groep paars: Macey

Training Brood & Spelen
Afgelopen dinsdag kregen de overblijfkrachten van Brood & Spelen
een training van José Poel, de leerlingbegeleider van onze school.
Tijdens deze training kregen de overblijfkrachten tips om met de
kinderen op een positieve manier te communiceren, ook waren er
adviezen hoe lastig gedrag vaak voorkomen kan worden.
De medewerkers van Brood & Spelen waren erg enthousiast.
Je hoeft maar ergens geweest te zijn en er zit een evaluatieformulier in je inbox. Wij zijn daar meer
bescheiden in maar zijn toch benieuwd hoe u en jullie tegen onze school aankijken. Iedere 2 jaar
worden daarom op alle Salomoscholen tevredenheidspeilingen uitgezet. Eén voor de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8, één voor alle teamleden en één voor alle gezinnen. In de week van 12 november
zullen de leerlingen uit de betrokken groepen deze peiling in de klas op papier gaan invullen. En er
komt per gezin één peiling, ook op papier, mee naar huis. We hopen
natuurlijk op een enorme respons want dan weten we heel zeker wat uw
indruk van de “ Emma” is. Waar mogen we trots op zijn en wat zijn onze
verbeterpunten.
Waarom niet digitaal? Omdat de organisatie nog niet klaar was om dat
online AVG proof te maken. Over 2 jaar is dat vast en zeker het geval
maar voor nu nog even niet.
Via de Vrijdagbrief zal ik u op de hoogte houden.
Namens het TOP team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen voor later een mooi
weekend toe, én tot de volgende Vrijdagbrief (voorlopig nog even op donderdag),
met vriendelijke groet, Nanda Klaassen
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Verslag MR vergadering dinsdag 16 oktober 2018
Net voor de herfstvakantie heeft de MR weer
vergaderd over het wel en wee op school.
Het onderwerp van de gezonde school kwam weer
aan bod en we gaan hier in de komende maanden
meer aandacht aan geven. Allereerst zal er
geïnventariseerd worden wat er zoal gedaan kan worden in het kader van gezonde voeding
op school en een gezonde leefstijl.
Daarnaast is er bij de MR een brief gekomen over de nieuwe privacy wet. Deze wet heeft
veel gevolgen voor hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. Met enkele voorbeelden
willen we u meenemen in enkele van deze gevolgen. De leerkracht mag bijvoorbeeld nooit
zijn computer open achterlaten. Dus als de leerkracht even de klas uit moet, dan moet zij de
computer vergrendelen. Dit geldt ook als de kinderen net een filmpje aan het kijken zijn op
het digibord en de juf even de klas uit moet, met als gevolg dat het filmpje stopt (want dat
gebeurt als de computer vergrendeld wordt). Een ander voorbeeld is het maken van foto’s.
Alleen als ouders van een kind expliciet toestemming hebben gegeven dat hun kind op de
foto mag, mag dit ook echt gebeuren. Dus bij iedere foto zal dan dat kind apart moeten
worden gehouden. Als er meerdere ouders geen expliciete toestemming hebben gegeven,
dan wordt het dus erg moeilijk om foto’s van de klas te nemen bij bepaalde activiteiten,
zoals kerstfeest, of schoolreis. Er moet dan continu worden gecontroleerd welke kinderen
wel, en welke kinderen niet op de foto mogen.
U merkt het, deze privacywet heeft veel impact, ook op de leerkrachten. Salomo geeft
hiervoor richtlijnen en cursussen voor leerkrachten, maar het kost tijd om iedereen goed in
te werken. Daarnaast is er het gebruik van Social Schools wat veel van de privacywetgeving
moet kunnen invullen. Helaas is de overgang naar Social Schools niet helemaal zonder
problemen verlopen, zoals u in de afgelopen vrijdagbrieven al hebt kunnen lezen. Aangezien
de school nog niet precies weet wat er wel en niet mag, kiest de school op dit moment voor
een behouden invulling van de wet om op die manier geen boetes te krijgen. Het zal wat tijd
kosten om te wennen aan deze wet en om de maatregelen die er moeten komen helder te
krijgen. De MR zal ook blijven meedenken en als u suggesties of opmerkingen heeft over de
maatregelen van deze wet, dan horen wij die uiteraard graag.
Er komt weer een Ouder Tevredenheids Peiling dit jaar, en wel in de week van 12 november.
Hierin kunt u weer aangeven wat u van de school vindt. Met de resultaten van deze Peiling
kan de Koningin Emmaschool bepalen wat u belangrijk vindt en of er wellicht bepaalde
onderwerpen zijn die aan verandering toe zijn.
Tenslotte is er op 31 oktober een feestelijke opening van de TOPP groep, voor kinderen die
wat extra ondersteuning nodig hebben.
Overigens: mocht u in de buurt van de school wonen en afgelopen dinsdag rond 22:00 het
alarm hebben gehoord: dat waren wij. Excuses daarvoor, we kregen hem er niet af…
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.
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