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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u de 4de   nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Personeel 
Na de vakantie zal op donderdag 1 november een 
nieuwe onderwijsassistent starten in onze school. 
Zij zal ondersteunende taken gaan doen in de 
groepen 3 t/m 8. Haar naam is Anika van de Beek. 
We zijn ontzettend blij met deze extra onder-
steuning en extra handen in de klas.  
Hieronder stelt zij zich voor: 
Mijn naam is Anika van de Beek en ik woon sa-
men met mijn vriend in Dronten. Vanaf 1 novem-
ber zal ik de Koningin Emmaschool gaan verster-
ken als onderwijsassistent van maandag t/m vrij-
dag. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag. Ik kijk 
ernaar uit om jullie te ontmoeten! 

 
  
Dakovereenkomst Emmaschool en Zon op Nij-
kerk 
Op dinsdag 9 oktober is een dakovereenkomst 
getekend tussen de Koningin Emmaschool in Nij-
kerk en Zon op Nijkerk (ZoN). Hiermee is een 
startsein gegeven voor de samenwerking tussen 
ZoN en EduCare.  
  
Dhr. W. Marchand en voorzitter M. Van Rooyen 
tekenden deze Dakovereenkomst voor ZoN voor 
ruim 240 panelen op het dak van de Emma-
school. Daarmee is de Emmaschool ‘dakdonor’ 
voor de panelen die  ZoN gaat plaatsen voor in-
woners van Nijkerk. Vorige week al was een eer-

ste informatiebijeenkomst en inmiddels lopen de 
inschrijvingen binnen. Er zijn al ruim 75 voorin-
schrijvingen geweest. De school zelf doet natuur-
lijk ook mee met  ZoN, maar er is dus nog ruimte 
om mee te doen!  
  
‘Bij voldoende inschrijvingen gaan we de installa-
tie plaatsen’, aldus ZoN-voorzitter Michel van 
Rooyen. En dergelijk project is niet meer nieuw 
voor ZoN. Voor het einde van het jaar heeft ZoN 
al tien projecten in Nijkerk. ‘Het is inmiddels een 
geolied proces van informatieavonden, kennis 
delen, (financiële) administratie en realisatie, 
waarbij wij van ZoN vrijwillig onze kennis en tijd 
beschikbaar stellen voor inwoners van Nijkerk die 
geen zonnepanelen op hun dak willen, kunnen of 
mogen’. 

 
Meer informatie over werkwijze, rekenmodellen 
en dak-projecten is te vinden op 
www.zonopnijkerk.nl of via Facebook: 
www.facebook.com/zon.nijkerk 
 
Veiligheid op de KISS en Ride 

Afgelopen 
vrijdag ontving u een extra nieuwsbrief over de 
veiligheid op de KISS en Ride zone. Wat fijn dat 

http://www.zonopnijkerk.nl/
http://www.facebook.com/zon.nijkerk
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iedereen hier aan mee doet. Het is al een enorme 
verbetering.  
Denkt u eraan ook de anderen te informeren die 
af en toe uw (pleeg) kind op komen halen. Dan 
blijft iedereen goed op de hoogte. 

 
 
 
 
 

 
 
We kijken terug op een geslaagde ouderavond 
waarbij de ouders informatie kregen ten aanzien 
van verkeerseducatie en de werkwijze in de 
groep. De leerplannen met daarin de doelen voor 
het komende halfjaar zijn mee gegeven naar huis. 
In november worden de OPP’s meegegeven aan 
de nieuwe leerlingen. Na de herfstvakantie gaan 
de leerkrachten op huisbezoek bij de leerlingen.  
 
 
Bij deze KESpraat ontvangt u een extra KESpraat 
over de nieuwe privacywetgeving en een nieuws-
brief van Zeeluwe, het samenwerkingsverband 
waar onze school toe behoort. 

 
 
 
 
 

Wij wensen u allemaal een hele fijne herfstvakan-
tie. 
 
 

 
 
met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
 
Belangrijke data 
 

oktober 22 
t/m 
26 

herfstvakantie 

   

november 7 Nationaal schoolontbijt 

 12 Personeel Kon. Emma-
school studiedag, leer-
lingen zijn vrij. 

  Start EU schoolfruit 

december 5 Sinterklaasfeest op 
school 

 20 ’s avonds Kerstfeest in 
de kerk 

 21 Vakantie vanaf 12.00 uur 
voor alle leerling Kon. 
Emmaschool en de lelie. 
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