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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u al weer de laatste nieuwsbrief 
van het schooljaar 2017-2018. 
 
In deze KESpraat krijgt u ook informatie over het 
schooljaar 2018-2019. 
 
God van alle mensen (gebed uit Trefwoord) 
Ook in deze laatste schoolweken willen we graag 
met u praten, 
Omdat we geloven dat u nooit afscheid neemt 
van ons. 
U blijft bij ons, hier en nu en later en ooit. 
Dat geeft ons een veilig en fijn gevoel. 
 
God, we willen vandaag ook iets aan u vragen. 
Houdt u bij hoe wij zijn en wat we doen? 
Doet u ook weleens een check op al die mensen 
op aard? 
Zegt u weleens: 
Goed gedaan! Jij zorgt goed voor anderen! 
Denkt u weleens: 
Ga zo door! Jij begrijpt waar het om gaat in het 
leven! 
Denkt u weleens verdrietig: 
Jammer dat je wel onrecht zag, maar er niks aan 
deed! 
 
Goede God, 
We krijgen niet altijd meteen een antwoord 
of misschien horen we dat soms ook niet. 
Blijf ons helpen om goed voor onszelf 
voor elkaar en voor de wereld te zijn. 
Ook nu we straks een paar weken uit elkaar gaan 
of elkaar helemaal niet meer zien. 
Blijf bij ons. Waar we gaan of staan. 
Dank u wel! 
 
 

Officiële opening 
Wat was het een feest afgelopen maandag.  
De leerlingen hadden allemaal workshops djembé 
gehad en hebben in de voorstelling laten zien hoe 
goed ze dat konden. Daarna werd de school offi-
cieel geopend door onze wethouder van onder-
wijs Nadya Aboyaakoub.  
Wat fijn dat er zo veel ouders/verzorgers en an-
dere belangstellenden waren. We kijken terug op 
een hele geslaagde dag. 
 
Afscheid leerlingen 
We gaan afscheid nemen van een 
aantal leerlingen.  
De leerlingen uit groep 8 hebben 
hun plekje gevonden binnen het vervolgonder-
wijs. Ze zijn bijna allemaal voor een kennismaking 
geweest. 
We wensen alle leerlingen een hele fijne tijd toe 
op hun nieuwe school. We vinden het heel eg 
leuk als ze nog eens langskomen om te laten we-
ten hoe het met hen gaat. 
 
Nieuwe leerlingen van harte welkom! 
Afgelopen weken hebben we veel kennismaking 
gesprekken gevoerd met ouders en verzorgers 
van nieuwe leerlingen. Na de vakantie starten er 
weer een aantal nieuwe leerlingen op onze 
school. Zij zullen kennis komen maken op de 
doorschuifmiddag. 
Allemaal heel hartelijk welkom en we hopen dat 
jullie je snel thuis voelen op onze school. 
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PBS-beloning 

 
Afgelopen schooljaar zijn er heel wat oranje Em-
mamuntjes gespaard in de klassen voor groeps-
beloningen. De laatste weken gaan we door met 
sparen maar… 
Samen met de hele school gaan we sparen voor 
een hele mooie school beloning. De kinderen 
konden kiezen uit een aantal dingen en de mees-
te stemmen waren voor een vossenjacht. In de 
hal kan u onze spaarpot zien staan. We sparen 
met elkaar 500 oranje Emma muntjes in de klas-
sen. Er is zo veel goed gedrag in onze school. De 
vossenjacht is gepland op vrijdag 6 juli.  

 
 
Afscheid lid MR en Lid GMR 
Elk jaar vergadert de medezeggenschapsraad een 
aantal malen. Hierin zitten personeelsleden en 
ouders/verzorgers.  
Wilco van Deuveren heeft de afgelopen 3 jaar in 
de MR gezeten namens de ouders/verzorgers. 
Zijn termijn zit erop, omdat zijn dochter naar het 
voortgezet onderwijs gaat. We willen Wilco heel 
hartelijk danken voor al het werk in de MR. Wilco 
heeft een hele grote bijdrage geleverd namens de 
ouders en verzorgers aan de verdere ontwikke-
ling van onze school op verschillende gebieden.  
Tevens bedanken we Carola van der Heijden.  
Zij heeft het afgelopen schooljaar onze school 
vertegenwoordigd in de GMR als ouder. Na een 
flink aantal jaren MR en GMR kon zij nog 1 jaar 
zitting hebben alleen in de GMR. Ook zij gaat 
stoppen omdat Cas naar het voortgezet onder-
wijs gaat. Carola heel erg veel dank voor al je 

meedenken, voorbereiden en bijdrage aan de 
ontwikkelingen op het niveau van Educare. 

 
De indeling in groepen 
Op de Koningin Emmaschool gaat elk kind jaar-
lijks naar de volgende groep. De meeste kinderen 
gaan door van groep 4 naar 5 groep, groep 6 etc. 
Soms kan het voorkomen dat we hier een uitzon-
dering op maken maar dan overleggen we dat 
altijd met de ouders/ verzorgers. 
Een aantal van onze groepen zijn combinatie-
groepen. Het hangt er helemaal van af hoeveel 
leerlingen we voor elke groep hebben. Dat kan bij 
ons elk jaar anders zijn. Elk jaar komen er weer 
nieuwe leerlingen. Soms veel kinderen voor de 
onderbouw en een ander jaar weer meer voor de 
bovenbouw. 
Elke groep heeft een klas nummer.  
Bij de verdeling van de leerlingen wordt vooral 
gelet op het gedrag van de leerlingen.  
Hoe gaan kinderen met elkaar om. Daarnaast is 
het handig om kinderen bij elkaar in een groep te 
plaatsen, die dezelfde leerlijn volgen, zodat er 
niet te veel instructiegroepen zijn in een klas. 
Eind september zullen we de groepsindeling eva-
lueren. Houdt u er rekening mee dat er voor de 
herfstvakantie nog enkele wijzigingen kunnen 
worden doorgevoerd. Uiteraard gaat dit in goed 
overleg met de betrokken ouders/verzorgers. 
We streven naar 2 leerkrachten voor 1 groep. Dit 
lukt niet altijd. Tussen de leerkrachten zijn veel 
overleg momenten zodat ze altijd goed op de 
hoogte zijn. 
Overige Mededelingen 

 De nieuwe schoolgids staat de 1ste 
schoolweek op de website. U ontvangt de 
1ste KESpraat op vrijdag 31 augustus.  

 Het nieuwe schooljaar begint op maan-
dag 27 augustus om 8.30 uur met inloop, 
we starten 8.45 uur in de klassen. Er staat 
koffie en thee klaar in de hal voor alle 
ouders en verzorgers. Van harte welkom! 

 Dinsdag 4 september is er een informa-
tieavond voor alle groepen. U ontvangt 
nog een uitnodiging na de zomervakan-
tie. U krijgt deze avond ook een kalender 
met een overzicht van vrije dagen, rap-
portengesprekken etc. Deze avond laten 
we ook zien hoe we met onze klasbord 
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app werken. We hopen dat u er allemaal 
zult zijn.  

 De herfstvakantie is van maandag 22 ok-
tober t/m vrijdag 26 oktober. 

 
Verdeling van de leerkrachten: 

Naam groep Naam leerkracht 

JRK 1-2 Juf Chantal maandag t/m don-
derdag 
Juf Jannie vrijdag 
 
Onderwijsassistenten: 
Juf Ellen maandag-dinsdag 
Juf Corina woensdag t/m –
vrijdag. 

Groep 3/4 Juf Jannie maandag 
Juf Conny dinsdag t/m vrijdag-
ochtend 

Groep 5/6 Juf Renske maandag-dinsdag 
Juf Gertrude woensdag 
Juf Eveline donderdag-vrijdag 

Groep 6-7 Juf Hilde maandag-dinsdag  
juf Cilja woensdag t/m vrijdag 

Groep 7-8 Juf Linda maandag-dinsdag-
vrijdag 
Juf Marian woensdag-
donderdag 

Groep 8 Juf Marleen maandag-dinsdag 
juf Annemieke woensdag t/m 
vrijdag 

 
Schooltijden 2018-2019 
Maandag:  08.45-12.15 en 13.00-15.00 uur 
Dinsdag:   08.45-12.15 en 13.00-15.00 uur 
Woensdag:  08.45-12.30 uur 
Donderdag: 08.45-12.15 en 13.00-15.00 uur 
Vrijdag:  08.45-12.15 en 13.00-15.00 uur 
 
Alle kinderen van de groepen JRK, groep 3 en 
groep 4 gaan op vrijdag tot 12.15 naar school. Zij 
zijn de middag vrijaf. De kinderen vanaf groep 5 
gaan vrijdagmiddag ook naar school. 
 

 
In de afgelopen week hebben er evaluatiege-
sprekken plaatsgevonden. De leerlingen hebben 
afgelopen donderdag gehoord in welke groep ze 

volgend schooljaar komen en welke juffen ze 
krijgen. Op dinsdagmiddag 3 juli vindt het door-
schuifmoment plaats voor de leerlingen. Het is 
fijn om alvast kennis te kunnen maken met el-
kaar! 
 
 
 
 
Namens al het personeel wens ik u voor straks 
een hele prettige vakantie.  
We hopen alle leerlingen op 27 augustus 2018 
uitgerust en in goede gezondheid terug te zien. 
De grote vakantie start vrijdag 13 juli om 12.00 
uur! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 

 
Belangrijke data 
 

juli 6 vossenjacht 

 10 Ontvangst nieuwe 
leerlingen en door-
draaimiddag bestaan-
de groepen. Leerlingen 
groep 8  vrij vanaf 
12.00 uur 

 10 Afscheidsavond 
schoolverlaters 

 11 High tea in groep 8 en 
uitzwaaien groep 8 
leerlingen om 12.30 
uur 

 13 Grote vakantie start 
om 12.00 uur 
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