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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de 7de nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Kerstfeest 
Na een prachtig Sint feest gaan we nu langzaam 
richting het Kerstfeest. Elke dag steken wij de 
adventskaarsen in de klassen aan en lezen de 
verhalen die horen bij Kerst. Een fijne tijd in 
school. Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben ons 
geholpen bij het versieren van de school tijdens 
deze feestdagen. Heel hartelijk dank! Wat zijn we 
blij met al die hulp. 
Ons Kerstfeest in de kerk start om 18.30 uur. De 
deuren gaan om 18.15 uur open. U ontvangt van 
ons nog een aparte nieuwsbrief hierover. 

 
Immanuel, God is met ons, 
Hij is bij je alle dagen. 
 
Men noemt Hem Raadsman, Wonderbaar, 
Hij is het antwoord op je vragen. 
 
Sterke God, de Vredevorst, 
Wil jou Zijn kracht en vrede geven. 
 
Dit kind, Gods Zoon, jouw Heer en Vriend, 
Vult met Zijn liefde heel je leven. 
 
(uit Woorden van Gods liefde 
   Ans Heij- de Boer) 
 

Personeel 
Juf Ellen gaat afscheid nemen in de laatste week 
voor de kerstvakantie.  Op dinsdagmiddag neemt 
zij afscheid van de kinderen en alle ou-
der(s)/verzorger(s) kunnen om 15.00 uur haar 
nog even de hand schudden en afscheid nemen.  
Als collega’s nemen wij natuurlijk ook nog af-
scheid van haar. We gaan haar zeker missen en 
bedanken haar voor alles wat ze voor de school 
en als onze collega gedaan heeft.  
Ondertussen heeft de sollicitatiecommissie een 
nieuwe onderwijsassistent benoemt. Na de kerst-
vakantie zal zij beginnen in de JRK. Na de vakantie 
zal zij zichzelf voorstellen in de nieuwsbrief.  
 
Voor juf Cilja gaat er ook veel veranderen vanaf 1 
februari. Zij heeft ook een andere baan.  
De juf werkt met ontzettend veel plezier op onze 
school, absoluut geen reden om weg te gaan 
maar ze wil heel graag dichter bij haar huis wer-
ken. Zij maakt nu hele lange reisdagen en de files 
worden steeds beroerder. Zij gaat op een andere 
SBOschool werken. Wat fijn dat deze school zo’n 
fantastische Intern Begeleider en leerkracht 
krijgt. Wat zullen wij juf Cilja gaan missen. U 
hoort nog hoe we afscheid gaan nemen van de 
juf.  
 
We zijn druk bezig om de vervanging te regelen. 
We proberen het intern op te lossen met onze 
eigen leerkrachten.  
Zoals u waarschijnlijk weet is het enorm moeilijk 
om nieuwe leerkrachten te vinden. Er is in heel 
Nederland een groot tekort. Vooral in de grote 
steden is de nood heel hoog. Toch zie je ook al op 
de Veluwe dat er geen invallers meer in de inval-
pool zitten. Ook vervanging bij ziekte is een heel 
groot probleem. Gelukkig hebben wij nog geen 
groepen leerlingen naar huis hoeven sturen maar 
ook wij kunnen niet garanderen dat dit nooit zal 
gebeuren. Als er bijvoorbeeld een griepgolf komt 
zal het heel moeilijk zijn om alle leerkrachten te 
vervangen, maar we doen ons best om het te 
regelen. 
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Nieuws vanuit de MR 
We vinden het als MR belangrijk , dat u als ou-
der(s)/verzorger(s) weet, dat we een actieve MR 
hebben bij ons op school. Daarom zullen we na 
elke vergadering een kort verslag uitbrengen in 
de Nieuwsbrief. Wie wij precies zijn en wat we 
precies doen, kunt u vinden in de bijlage van deze 
Nieuwsbrief. Verder bent u ook van harte wel-
kom om eens een MR-vergadering bij te wonen 
het is immers een openbare vergadering dus toe-
gankelijk voor iedereen. Gemiddeld komen wij 6 
keer jaar bij elkaar. De data hiervoor kunt u vin-
den op de website. 
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. 
Wie het zijn kunt u vinden op de website. 
 
In onze laatste vergadering hebben we het o.a. 
gehad over de kiss & ridezone. Met de nieuwe 
afspraken merken we dat het brengen en halen 
veiliger verloopt. Wat fijn, dat de meeste mensen 
zich al aan deze nieuwe afspraken houden!  
Ook hebben we verder nagedacht over het Em-
macafé (de aankondiging hierover heeft u in de 
vorige nieuwsbrief kunnen lezen) We hebben met 
elkaar een aantal ideeën bedacht over welke 
onderwerpen voor ouders interessant zouden 
zijn. Binnenkort hoort u meer over de data, tijden 
en onderwerpen hiervoor. Mocht u zelf nog een 
interessant onderwerp weten voor ons Emmaca-
fé dan horen we dit graag van u. U kunt zich hier-
voor melden bij Marieke Bom. 
 
Bericht van de leerlingenraad: 

 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de leerlingen-
raad hebben we met de leerlingen van de raad 
hun klassenbezoeken voorbereid.  

Vervolgens zijn de 6 leerlingen van de raad in 
tweetallen in alle klassen op bezoek geweest om 
te vertellen wat de leerlingenraad inhoudt. 
Ook hebben ze de ideeën bussen aan de leer-
lingen laten zien, waarin kinderen op een briefje 
hun leuke ideeën, goede vragen of fijne voorstel-
len voor de Koningin Emmaschool kunnen doen. 
Deze 2 bussen staan binnen in de hal bij de en-
tree en bij de deur naar het plein. 
Van alle ideeën die tot nu toe binnen gekomen 
zijn heeft de leerlingenraad een top 3 gekozen, 
waar ze nu eerst mee aan de slag gaan. Daarover 
horen jullie meer in een volgend bericht. 
 
 
Papiercontainer bij school 
Bij onze school staat een papier container. Als u 
de school voorbij rijdt ziet u de container aan de 
rechterkant staan. De opbrengst van de papier-
container is voor onze school. Daarvan organise-
ren wij allerlei extra activiteiten en kunnen we 
bijspringen voor bijvoorbeeld het schoolreis en 
kamp zodat we de prijs wat lager kunnen houden. 
Natuurlijk zouden wij het heel fijn vinden als u 
het oud papier ook bij ons wilt deponeren in de 
container. We zijn er heel erg blij mee! 
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Dit is de laatste KESpraat van het jaar 2018. 
 
Namens het team wens ik u allemaal hele fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2019. 

 
We hopen iedereen weer in goede gezondheid 
op maandag 7 januari te zien. 
U bent vanaf 8.30 uur van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee in de hal om elkaar een voor-
spoedig en gezond nieuwjaar te wensen. De kin-
deren gaan gelijk naar hun eigen klas.  
 
 
met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur

Belangrijke data 
 

december 20 ’s avonds Kerstfeest leer-
lingen Koningin Emma-
school en de Lelie in de 
kerk start 18.30 uur 

 21 Vakantie vanaf 12.00 uur 
voor alle leerling Konin-
gin Emmaschool en de 
Lelie. 

januari 7 Weer naar school, 
nieuwjaarsreceptie in de 
hal, 8.45 tot 9.00 uur 

 31 Studiedag personeel 
Koningin Emmaschool 

februari 15 Rapport 1 mee 

 19 rapportengesprekken 

 25 
t/m 1 

voorjaarsvakantie 

 
 


