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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u de 3de   nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
 

 
Vandaag is het de dag van de leraar. Elk jaar op 5 
oktober een speciale dag! 
In heel Nederland worden alle leerkrachten in het 
zonnetje gezet. We zijn super trots op al die 
juffen en meester die  dag in en dag uit op de 
scholen met veel passie en enthousiasme voor de 
klas staan. Natuurlijk ben ik dat ook op iedereen 
die hier op de Koningin Emmaschool werkt.En 
daar hoort natuurlijk iedereen van ons team bij 
want we doen het met z’n allen. 

 
Leerlingenraad op de Koningin Emmaschool 
Sinds dinsdag 2 oktober hebben we een echte 
leerlingenraad op de Koningin Emmaschool! 
Nadat we de kinderen hebben uitgelegd wat een 
leerlingenraad is en wat er van de vertegenwoor-
digers verwacht wordt, hebben heel veel leer-
lingen zich enthousiast aangemeld. Vervolgens is 
er in het geheim democratisch gestemd en zijn er 
2 leerlingen uit groep 6/7, uit 7/8 en uit groep 8 
gekozen. Dit jaar zullen zij mee gaan denken over 
het reilen en zeilen op de KES. 

Hieronder staat nog wat extra informatie over 
onze leerlingenraad. 
 
Wat is een leerlingenraad? 
In een leerlingenraad zitten kinderen, die demo-
cratisch gekozen zijn door hun eigen klas. Per 
bovenbouwklas zijn dit twee leerlingen. Het zijn 
leerlingen die graag namens hun klas allerlei za-
ken willen bespreken. Zo weten we wat de kin-
deren van onze school belangrijk vinden. Dat 
betekent, dat zij de belangrijke rol hebben om 
erachter te komen wat er leeft op school en wat 
iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen 
ze bespreken in vergaderingen van de leerlingen-
raad. Bij alle ingangen hangt een foto van de leer-
lingenraad van het lopende schooljaar. 

 
 
Wat doet de leerlingenraad? 
Iedereen zal misschien wel iets kunnen beden-
ken, waarin de school nog verbeteren kan. Maar 
hoe maak je jouw ideeën bekend? Hoe vergroot 
je de kans, dat die ideeën ook worden uitge-
voerd? Een leerlingenraad kan meedenken met 
de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de 
ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je 
sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezig-
houden met het meedenken over de organisatie 
van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, mat-
jesmarkt, sponsorloop enz. 
 
Start Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 
gestart. In onze mooie aula hebben we met alle 
leerlingen een opening gehad. Het boek van pan-
da zoekt een vriendje werd voor gelezen. 
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De Kinderboekenweek heeft allerlei activiteiten. 
Via de klasbord app hoort u van de leerkracht van 
uw kind wat de kinderen allemaal gaan doen.  
 

 
 
 
Sportkanjerclub  
Nijkerk Sportief en 
Gezond gaat vanaf 
woensdag 7 no-
vember 2018 elke 
woensdag van 13:00 
tot 14:00 uur (m.u.v. schoolvakanties) de Sport-
kanjerles geven in de gymzaal Strijland (Grieglaan 
2). Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar kunnen 
hier gebruik van maken met een maximum van 
15 kinderen. De lessen worden begeleid door een 
professional. 
Sportkanjerles houdt in dat de kinderen meer 
zelfvertrouwen krijgen en tot een hoger niveau 
van motoriek kunnen komen. Daarnaast maken 
de kinderen kennis met meerdere sporten.  
 
Wat is de sportkanjerclub? 

 Het kind leert meer zelfvertrouwen te 
krijgen in zichzelf. 

  Het kind krijgt les om zijn/haar motoriek 
te verbeteren. 

  Het is alleen voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 6 jaar. 

  Op meerdere scholen wordt deze soort 
les al gegeven en zij merken al grote 
vooruitgang bij de kinderen. 

  Hij/zij kan uiteindelijk beter deelnemen 
aan de gymles op school, maar ook tij-
dens het buitenspelen en in de klas.  

  Deelname is tot aan de kerstvakantie gra-
tis, daarna bedragen de kosten € 1,- per 
keer.  

Locatie en tijd? 
Gymzaal Strijland  
Grieglaan 2 
3862 GV, Nijkerk 
13:00-14:00 
Elke woensdag middag, m.u.v. schoolvakantie  
Mailadres:   
gieljan@nijkerksportiefengezond.nl 
Tel nr.  06-54337479 
 
 

 
 
Op maandavond 8 oktober a.s. vindt er een ou-
deravond plaats. Astrid Windt van het verkeers-
project ‘Jongleren in het verkeer’ komt dan een 
presentatie geven over verkeersopvoeding aan 
kinderen. Vervolgens kunnen de ouders in de klas 
bekijken wat hun kind heeft geleerd ten aanzien 
van het project. Daarnaast zullen de leerkrachten 
informatie geven over de werkwijze in de groe-
pen.  
De leerplannen van de leerlingen worden deze 
week meegegeven. In het leerplan staan de doe-
len waaraan de leerling de komende tijd gaat 
werken. 

 
met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
Belangrijke data 
 

oktober 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 
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