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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u de 5de nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Personeel 
Juf Ellen, de onderwijsassistente van groep 1-2/ 
de JRK heeft een andere baan. Afgelopen jaren 
heeft zij als onderwijsassistent gewerkt. Zij heeft 
echter ook een opleiding gedaan voor leerkracht 
basisonderwijs. Na de kerstvakantie zal zij gaan 
starten als leerkracht op een basisschool in Har-
derwijk. We feliciteren haar van harte. Wat een 
mooie nieuwe uitdaging!  Natuurlijk gaan wij haar 
missen als juf en collega maar we zijn ook heel 
blij voor haar. 
Ondertussen is er een vacature uitgezet voor een 
nieuwe onderwijsassistent voor de maandag en 
dinsdag in de JRK. Zodra hier meer over bekend is 
zullen wij dat doorgeven. De juf zal tot de kerst-
vakantie bij ons zijn.   
U hoort nog van ons wanneer u afscheid kan ne-
men van juf Ellen.  
 
 
Start EU-schoolfruit 

 
Vanaf maandag starten we met alle groepen 
weer met het EU-schoolfruit. Een mooi gesubsi-
dieerd programma van de EU waarbij we de hele 
week gezond fruit en groente kunnen eten. Soms 
krijgen we zelfs groente of fruit die kinderen nog 
nooit gegeten hebben. Heerlijk om te proeven! 
We hebben een lespakket op school en ook tips 
voor thuis. Doet u thuis ook mee? 
 
Tips voor thuis 
Het is belangrijk om kinderen verschillende soor-
ten groente en fruit te laten proeven. Zo maken 
kinderen kennis met veel verschillende smaken 
en structuren.  

Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbe-
kende smaak na tien tot vijftien keer proberen! 
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door 
EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende 
soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog 
niet veel durven te proeven, doen ze in de klas 
lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, 
doet eten.  

 
 

Tips 
 U kunt als tussendoortje ook een stukje 

komkommer, wortel of paprika geven. 
Denk ook eens aan niet gangbare groen-
ten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of 
bleekselderij.  

 Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in 
yoghurt, komkommer op brood, soep bij 
de maaltijd en aardbeien door het toetje!  

 Voor het meegeven van fruit zijn er veel 
handige meegeefbakjes. Zo is er een ba-
nanen box, een appelbox en ook een box 
voor snoeptomaatjes. Ook in een norma-
le broodtrommel kunt u fruit makkelijk 
meegeven. Is het fruit al voorgesneden? 
Doe er dan een beetje citroensap op, zo 
wordt het fruit niet bruin.  

 Leg fruit en groente voor de grijp en eet 
er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet 
eten. Proef altijd een hap en beloon dit 
met een complimentje. Door uw positie-
ve gedrag overwint uw kind de (mogelij-
ke) angst voor nieuwe smaken.  

 
Op zoek naar leuke en gezonde traktaties voor 
uw kind? 
Kijk maar eens op de volgende websites: 
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https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Scho
olfruitbeleid/Traktaties.htm 
 
http://www.gezondtrakteren.nl 
 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/smaaklessen/Ov
er-Smaaklessen/Gezonde-school/Feest-
Traktatiepakket-Smaaklessen.htm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TaLuA40hy_
k&list=PLxuMMNz2wtsIyLWuuUd4oRUDm8o5qzC
K6 
 

 
 
 
Van de Medezeggenschapsraad 
Er is een wisseling geweest in de oudergeleding 
van de MR. Doordat leerlingen uit groep 8 ver-
trekken gaan ook de ouders uit de MR. 
Gelukkig heeft een nieuw MR lid zich aangemeld 
en zijn we weer op volle sterkte. 
 
Even voorstellen: 
Ik ben Albert Van Diest en ben getrouwd met 
Mathilde.  
Wij hebben 4 kinderen (waarvan 2 pleegkin-
deren), 
Onze jongste pleegzoon is Jessey, hij zit in groep 
5/6 en vanaf begin dit schooljaar op de Emma 
school. 
Ik heb hiervoor 6 jaar in een schoolbestuur geze-
ten. 
Wij hebben een Groepsaccommodatie en een 
Kalverhouderij in Ermelo, genaamd De Aalberst-
hoeve. 
Vanaf begin dit schooljaar heb ik zitting genomen 
in de MR van de Emma school. 
Ik vind het fijn om een steentje te kunnen bijdra-
gen aan de school van onze kinderen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Door groei van de locaties in Nijkerk en Harder-
wijk, heeft Judith Meijwaard, de functie van loca-
tieleider in Nijkerk overgenomen van Margriet 
Visser. Margriet Visser blijft locatieleider in Har-
derwijk. 
 
De leerlingen van De Lelie gaan op maandag 12 
november gewoon naar school. De leerkrachten 
van De Lelie doen niet mee aan de studiedag van 
de Koningin Emmaschool.  
 
Vanaf volgende week krijgen we weer schoolfruit 
in de groepen.  
 
 
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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Dagbehandeling KIDS 
 
Hoi allemaal, 
 
De herfstvakantie is al weer voorbij helaas, maar wat was het lekker om er even tussenuit te zijn! 
Het was een vakantie waarin wij twee dagen zijn open geweest. Op maandag hebben wij met de 
kinderen boodschappen gedaan en  een lekkere taart gebakken. Dinsdag hebben wij een relax 
dagje gehad, we hebben film gekeken op de groep en lekker buiten gespeeld. 
Wat fijn dat wij met elkaar door leuke dingen te doen ook heel veel kunnen leren zoals overleggen 
en samen spelen. 
 
Wilt u ook eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wilt u meer weten? Mail of bel ons, we 
maken graag tijd voor u. 
 
Hartelijke groet,  
 
Groepsleiding dagbehandeling KIDS 
06-10734263 
db.nijkerk@sheerenloo.nl 
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