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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u de 2de   nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Informatieavond, huisbezoeken en de nieuwe 
privacywetgeving 
Vorige week hadden wij de informatieavond op 
school. Wat ontzettend fijn dat er zo veel ouders 
en verzorgers aanwezig waren. U bent weer he-
lemaal op de hoogte van alles wat er in de groe-
pen gebeurt het komende schooljaar. Voor de 
ouders en verzorgers van groep 8 was er ook 
informatie over de schoolverlaterprocedure en 
de scholen voor voortgezet onderwijs. 
De komende periode zullen de leerkrachten bij u 
op huisbezoek komen en op woensdag 17 okto-
ber zijn er ’s middags en ’s avonds gesprekken 
over het Ontwikkelingsperspectief van uw (pleeg) 
kind.  
We hechten heel veel waarde aan een goed over-
leg en goede samenwerking met ouders en ver-
zorgers.  
In verband met de nieuwe privacywetgeving mo-
gen wij geen adressenlijsten en telefoonnummers 
meer uitwisselen. We begrijpen dat dit best lastig 
is ivm het maken van speelafspraken maar zo is 
de wet.  

 
We hebben u tijdens de informatieavond ge-
vraagd om toestemming te geven voor het plaat-
sen van foto’s op de klasbord app. Als u toe-
stemming geeft kan u lid worden van de klasbord 
app die alleen van de klas van uw eigen (pleeg) 
kind is. We zetten hier regelmatig leuke foto’s in 
van allerlei activiteiten maar ook herinneringen 

voor bijvoorbeeld een uitje of een activiteit in de 
klas of buiten school. Denkt u eraan om het toe-
stemmingsformulier zo snel mogelijk in te leveren 
bij de leerkracht. Als u geen toestemming geeft 
zullen we geen foto’s plaatsen van uw 
(pleeg)kind.  
 
Kinderboekenweek 2018 

De kinderboekweek is dit jaar van 3 t/m 14    
oktober. Het thema van de Kinderboeken-
week van 2018 is Vriendschap en het motto 
is Kom erbij! Een prachtig thema waar we in 
de groepen veel aandacht aan zullen beste-
den door over dit thema te lezen, te praten, 
te knutselen, te zingen etc. We sluiten dit 
thema af op donderdag 11 oktober. Van 
14.00 tot 14.30 geeft onze logopediste, Ma-
rieke Vredenberg, een workshop voor ouders 
en verzorgers over interactief voorlezen. 
Aansluitend nodigen we u (vanaf 14.45) als 
ouders en verzorgers uit in de groep van uw 
(pleeg)kind om samen onder het genot van 
een kopje thee of koffie de Kinderboeken-
week af te sluiten. Kom erbij!! 
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Zonnepanelen op het dak van de school 
Het dak van de Koningin Emmaschool willen we 
beschikbaar gaan stellen voor zonnepanelen.  Dit 
wordt helemaal verzorgd en georganiseerd door 
“Zon op Nijkerk”. Verschillende scholen in Nijkerk 
doen hier al aan mee en hopen zo de buurtbe-
woners te kunnen voorzien van energie via deze 
panelen.  
Op maandag 1 oktober is er een voorlichtings-
avond van Zon op Nijkerk. Deze voorlichting is 
voor ouders/verzorgers die in de wijk van de Ko-
ningin Emmaschool wonen. Natuurlijk zijn fami-
lieleden of bekenden uit de wijk ook van harte 
welkom. We zullen ook nog een flyer in de brie-
venbussen gaan doen.   
De avond start om 19.00 uur met een kopje koffie 
of thee. Van harte welkom! 
 

 
Schoenen op school 
Soms komen leerlingen op school met klompen 
of werkschoenen. Ze vinden dat fijn om op te 
lopen. Toch vinden wij dat dit geen schoenen om 
op school te dragen. Ze klossen door de gangen, 
maken veel lawaai en zijn met buiten spelen ge-
vaarlijk voor andere kinderen door de harde neu-
zen van deze schoenen. 
Wilt u de kinderen deze schoenen niet meer aan 
laten doen naar school. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
 

 
 
Vanaf volgende week start het project ‘Jongleren 
in het verkeer’. Dit project gaat over verkeersop-
voeding en gedrag in het verkeer. Tijdens dit pro-
ject wordt er ook een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor ouders/verzorgers. Zodra de 
datum bekend is worden de ouders/verzorgers 
hierover geïnformeerd. De leerkrachten van De 

Lelie hebben een studiedag op donderdag 27 
september. De leerlingen van de groepen zijn dan 
vrij. Op 28 september staat het schoolreisje op 
het programma.  
 

 ------------------------------------------------------------  
 
 
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 sep-
tember ben ik afwezig.   
 
Bij deze KESpraat zijn 2 flyers over zonnepa-
nelen en een folder preventieactiviteiten van 
de gemeente Nijkerk.  
 
met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

september 25 Schoolreis groepen 5 t/m 
7 

oktober 1 Informatieavond zonne-
panelen op het dak van 
de school. Voor iedereen 
die interesse heeft 

 3 Start Kinderboekenweek 

 11 Workshop Interactief 
voorlezen door de logo-
pediste 14.00-14.30 uur 

 11 Afsluiting Kinderboeken 
week. U kunt kijken in de 
klas van uw kind van 
14.45 tot 15.00 uur. 

 17 Ontwikkelingsperspectief 
gesprekken ouders en 
verzorgers middag en 
avond 

 22 
t/m 
26 

herfstvakantie 

 


