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Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de 1ste nieuwsbrief van het
schooljaar 2018-2019.
De toekomst in
Tijden zullen steeds veranderen en daarmee de
maatschappij.
Ook onze kinderen in de toekomst zullen anders
zijn dan wij.
Dat is een natuurgegeven. Wordt daarvan nou
maar niet bang.
Elke tijd zijn eigen kleuren. Elke tijd zijn eigen
zang.
Maar iets zal steeds hetzelfde blijven bij alle kinderen in elke tijd.
Dat verandert nooit en dat zal blijven tot in alle
eeuwigheid.
Zij zullen ons om Liefde vragen, oprechte aandacht vragen zij.
’t Gevoel van: Yes, ik mag er wezen. Dat maakt
onze kinderen blij.

Deze weken staat ook weer PBS centraal. U zult
de kinderen vast weer horen over de oranje
muntjes. Tijdens de informatieavond zullen we u
hier meer over vertellen en natuurlijk ook over
alles wat verder in de groepen dit jaar gaat gebeuren.
Tijdens de informatieavond zullen we met u de
klasbord app installeren. Elke klas heeft zijn eigen
app waar foto’s in kunnen worden gezet of belangrijke herinneringen voor u. Neemt u dus uw
mobiele telefoon mee.
Deze avond zal (als het allemaal lukt met de
drukkerij) ook de schoolkalender uitgereikt worden. Een handige kalender met alle activiteiten
van dit schooljaar.
We hopen dat u allemaal komt!
We vinden het heel belangrijk dat alle ouders en
verzorgers aanwezig zijn.
De koffie en thee staat vanaf 19.15 uur voor u
klaar.

Zo zullen zij de toekomst in gaan als kinderen die
met Liefde leven, zodat zij aan hun eigen kinderen
die Liefde ook door kunnen geven.
(Chris Lindhout)
Het schooljaar is weer begonnen. Alle kinderen
zijn er weer en we zijn heel blij dat ook de nieuwe
leerlingen zich thuis beginnen te voelen op onze
school. Spannend voor iedereen, een nieuwe
groep, andere leerlingen en soms andere leerkrachten. We werken de komende weken heel
veel aan groepsvorming om met elkaar een fijne
groep te worden, elkaar steeds beter te leren
kennen.
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Met de auto of de fiets naar school!
Het is ’s morgens en ’s middags een komen en
gaan van auto’s en fietsen. Om alles goed te
laten verlopen is het belangrijk om met elkaar
voor de veiligheid te zorgen.
De taxibusjes mogen op het plein parkeren.
Als u uw kind ’s morgens alleen af komt zetten
met de auto mag u ook het plein oprijden. Het is
een KISS en RIDE plaats. Wilt u liever mee naar
binnen dan even parkeren in de straat op de aan-

gegeven parkeerplekken. Liever niet de kinderen
afzetten bij de ingang van het plein, dan wordt
het zo’n opstopping en een file in de straat.
De fietsen mogen in de fietsenstalling en de ouders/verzorgers parkeren de fietsen naast de
fietsenstalling. Langs de school is een voetpad.
Het meest veilig is het om over het voetpad naar
de ingang te lopen.
’s Middags staan alleen de taxibussen op het
plein. U kunt uw auto parkeren in de straat.
Denkt u aan de uitritten van onze buurtbewoners?

Iedereen vast heel hartelijk dank!
Personeel
We zijn dit jaar gestart met 6 groepen, we hebben 1 groep minder dan vorig schooljaar. Er zijn
de laatste maand voor de vakantie nog veel
nieuwe leerlingen aangemeld wat betekent dat
we volle groepen hebben. De juffen zijn allemaal
weer begonnen behalve juf Renske. Zij is ziek. We
weten niet precies hoe snel ze weer op school
komt. Juf Gertrude vervangt haar op de maandag
en dinsdag. Onze school logopediste Johanneke
Bokhorst is nog ziek. Zij wordt nog steeds vervangen door Marieke Vredenberg.
Merie Boers, onze orthopedagoog is al heel lang
werkzaam aan de Koningin Emmaschool, bijna 25
jaar. Zij heeft verschillende functies vervult binnen de school. Zij was ook jaren werkzaam als
ambulant begeleider vanuit SABOSO, het toenmalige samenwerkingsverband. Met de komst
van Passend Onderwijs is er veel veranderd. Merie werkt voor de gemeente en is betrokken bij
veel van de scholen in Nijkerk en Hoevelaken. Ze
is gedetacheerd vanuit het expertisecentrum van
de Stichting EduCare waar onze school onder
valt. Ze heeft veel overleggen met interne begeleiders en ouders/verzorgers over leerlingen waar
een passende onderwijsplek voor moet worden
gezocht.
Merie heeft besloten om zich vooral te gaan richten op haar werk binnen het Nijkerkse en de studie die zij ook nog aan het volgen is. Haar werkweek werd heel erg vol en dat maakte dat ze een
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keuze moest maken. Ze had een aanstelling voor
1 dag aan de Koningin Emmaschool als orthopedagoog en heeft besloten hier mee te stoppen.
Wel met pijn in het hart na zo veel jaren werken
aan de school.
Per 1 september is deze taak over genomen door
Rianne Bosch. Wij kennen haar goed omdat zij
binnen Educare werkt en de afgelopen jaren al
een aantal malen voor Merie ingevallen is.
We gaan Merie zeker missen hier op school en
gaan als team nog afscheid van haar nemen. Natuurlijk zullen wij haar nog regelmatig ontmoeten
vanuit haar andere werkzaamheden binnen Nijkerk.
We willen Rianne van harte welkom heten binnen
ons team als de orthopedagoog van de Koningin
Emmaschool. Hieronder stelt zij zichzelf aan u
voor.
Even voorstellen!

Mijn naam is Rianne Bosch en ik ben 30 jaar. Ik
woon in Harderwijk met mijn man Giel, die ook in
het onderwijs zit (docent Lichamelijke Opvoeding). Na de PABO en tijdens de opleiding orthopedagogiek heb ik met veel plezier lesgegeven op
het SBaO, VMBO en Cluster 4. Door mijn laatste
stage ben ik een aantal uren “blijven plakken” op
praktijkschool Mijn School in Harderwijk, en zodoende bij Educare van waaruit ik nu ook een
halve dag ambulant in Putten werk voor een aantal scholen daar. Verder werk ik nog 2 dagen op
Groevenbeek Ermelo en heb ik een (kleine) eigen
praktijk. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig
met de lokale politiek, yoga en muziek. Ik kijk er
naar uit om op de Emmaschool te gaan werken!
Mijn vaste dag is de maandag.

Extra gelden vanuit het ministerie van onderwijs
Elke school in Nederland heeft extra geld van het
ministerie van onderwijs gekregen om de werkdruk binnen het onderwijs te verminderen. Wij
hebben als team met elkaar erover gesproken en
besloten dat we heel graag een vakdocent voor
gymnastiek wilden. Sinds deze week is de vakdocent lichamelijke opvoeding Trystan de Weerdt

op maandag en donderdag een paar uren op
school om de gymles te geven. De leerkrachten
zijn er nu nog bij zodat hij de kinderen steeds
beter kan leren kennen. Op termijn zal de leerkracht op dat tijdstip andere werkzaamheden
voor de groep doen en zal de vakdocent de lessen
zelf draaien.
Even voorstellen!
Mijn naam is Trystan de Weerdt geboren in Harderwijk en nu 23 jaar oud. Ik heb een relatie met
Kitty uit de Bosch. Zij is afgestudeerd aan de Pabo
en geeft les op de Wegwijzer in Harderwijk. Afgelopen jaar ben ik zelf
afgestudeerd aan de Calo
en begin nu met werken
als leerkracht bewegingsonderwijs bij jullie op
school. Voordat ik aan de
Calo begon heb ik MBO
sport en bewegen gedaan. Naast dat ik voor
de klas sta werk ik ook
nog als personal trainer.
Dit werk doe ik nog met
veel plezier. Zelf beoefen
ik atletiek en ik heb veel
te danken aan mijn sport.
Atletiek beoefen ik vanaf
mijn 6de jaar, omdat ik
veel onderdelen van de
atletiek leuk vind ben ik
de 10kamp gaan doen.
Aardig succesvol want ik behoor de laatste jaren
bij de top van Nederland. Ik hou niet alleen van
atletiek, ook veel andere sporten spreken mij aan
waaronder voetbal, maar ook mountainbiken en
klimmen vind ik erg leuk om te doen. Ik zie er
naar uit om met veel enthousiasme en plezier
aan het werk te gaan bij de Koningin Emmaschool.
In verband met het vertrek van juf Willy, juf Elvera en juf Tineke naar de Springplank en de
Arend hadden wij nog ruimte binnen onze formatie om een onderwijsassistent aan te stellen. In
de vakantie zijn er gesprekken geweest en hebben wij een nieuwe onderwijsassistent aan kunnen stellen voor de groepen 3 t/m 8. Zij zal op
verschillende momenten in deze groepen ondersteunen. Zodra zij gaat beginnen zullen wij in een
volgende nieuwsbrief meer hierover meedelen.
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Woensdag fruit en groente dag!!!

Elke woensdag is het fruit of groente dag op
school. We proberen met elkaar te werken aan
gezond gedrag en gezonde voeding. In het najaar
zullen we ook weer mee gaan doen aan het
schoolfruit dat door de Europese Unie gesubsidieerd wordt.
Natuurlijk zou het heel fijn zijn als de leerlingen
elke dag gezond eten en drinken meenemen naar
school. Ook de traktaties bij verjaardagen graag
gezond.
We verwachten van alle leerlingen dat zij hier aan
me doen. Doet u ook mee?

Groep Anjer en groep Jasmijn
We zijn dit jaar gestart met 2 groepen: groep
Anjer en groep Jasmijn. In beide groepen zijn
nieuwe leerlingen gestart. Ook zijn er 4 leerlingen
overgekomen van De Lelie in Harderwijk. Wij
hopen dat zij snel hun draai zullen vinden! We
hebben een gezellige start van het schooljaar
gehad. Op de eerste schooldag hadden we ’s
ochtends een inloop voor ouders, waarbij ze een
kopje koffie konden drinken in de klas. In de eerste weken staat het thema groepsvorming centraal. We doen dan allerlei activiteiten om elkaar
beter te leren kennen en te wennen in de groep.
Volgende week vinden er kennismakingsgesprekken met de ouders/verzorgers plaats. Ouders/verzorgers kunnen dan iets vertellen over
hun kind en kennismaken met de leerkracht.
Voor de ouders en verzorgers uit Putten zit bij
deze nieuwsbrief een flyer die wij kregen vanuit
Buurtzorg jong Putten.
met vriendelijke groet,
Marieke Bom-Binnekamp
Directeur

Belangrijke data
September

4
25
27,28

Oktober

1

Informatie avond ouders
en verzorgers
Schoolreis groepen 3 t/m
7
Schoolkorfbal groep 7
leerlingen
Informatieavond zonnepanelen op het dak van
de school. Voor iedereen
die interesse heeft.

3
17

22
t/m
26

Start Kinderboekenweek
Ontwikkelingsperspectief
gesprekken ouders en
verzorgers
HERFSTVAKANTIE

Naschoolse dagbehandeling KIDS ’s Heerenloo
Hoi allemaal,
Hier een berichtje van de naschoolse dagbehandeling KIDS. De eerste schoolweek is weer begonnen. En
wat hebben we een heerlijke zomer gehad.
Ook op de dagbehandeling hebben we genoten van het weer. We zijn naar het strand geweest, dagjes
weg geweest, naar de boerderij en heel veel waterspelletjes gedaan. Te veel om op te noemen!
Maar de vakantie is voorbij en we gaan weer aan de slag met onze leerdoelen. Dat doen we op spelenderwijze en door van elkaar leren. Voor de een is het op gebied van emoties en voor de ander is het samenspelen of rustig blijven tijdens een boze bui. Iedereen werkt aan zijn eigen leerpunt.
Ben je nieuwsgierig of wil je weten hoe het er uit ziet bij de Kids? Kijk dan naar ons informatiefilmpje.
Deze staat op Youtube en zoek op ’dagbehandeling kids Nijkerk’

Groetjes,
Groepsleiding dagbehandeling Kids
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