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Geachte ouders/verzorgers 
 
Personeel 
Marjan van Keeken werkt op onze school op de 
administratie. U heeft haar vast weleens aan de 
telefoon gehad. Haar werkdagen op onze school 
zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Op onze colle-
ga-school, de Springplank in Harderwijk, is op dit 
moment een zieke collega bij de administratie. 
Marjan werkt nu ook 2 dagen in Harderwijk. Ze 
zal voorlopig de dinsdag en vrijdag op de Konin-
gin Emmaschool zijn. 
We doen ons best om altijd de telefoon op te 
nemen maar soms lukt dat niet. Krijgt u geen 
gehoor, wilt u het dan na kwart voor 9 nog een 
keer proberen of de leerkracht een mailtje stu-
ren.  Als u wat wilt overleggen met de leerkrach-
ten kan dat altijd, graag voor half 9 of na 3 uur. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Juf Cilja heeft op 31 januari haar laatste werkdag. 
De juf deed ook de IB-taken voor de JRK. Deze 
taken zullen door Marieke Bom ingevuld worden 
tot de grote vakantie. Gertrude van Pijlen is IBer 
voor de groepen 3 t/m 8. 
 
Emma café 

 
Zoals we u al eerder gemeld hadden gaan wij 
starten met het Emma café.  
Een aantal ochtend/avonden in het jaar nodigen 
wij gastsprekers uit om te komen vertellen over 
zaken die te maken hebben met opvoeden, naar 
school gaan, sociale media etc. Er zijn verschil-
lende onderwerpen mogelijk. 
We starten op donderdagochtend 7 maart met 
de 1ste ochtend.  
 

Deze wordt gegeven door onze schoolmaat-
schappelijk werkster Hettie van de Bor.  
Zij werkt voor onze school maar ook in het ge-
biedsteam van Nijkerk. Ze zal van alles gaan ver-
tellen over voorzieningen die er in Nijkerk zijn. U 
kunt dan denken aan het jeugdsportfonds, Kind 
plan, Stichting leergeld, aanvragen extra kinder-
bijslag etc. U kunt ook denken aan activiteiten 
voor kinderen en ouders/verzorgers die kunnen 
ondersteunen in de opvoeding en naar school 
gaan. Er is best veel aanbod maar het is niet altijd 
bekend.  
Een aantal van deze zaken zullen zeker ook inte-
ressant zijn voor ouders/verzorgers uit Putten.  
De koffie en thee staat klaar om 8.45 uur en het 
duurt tot uiterlijk 11.00 uur. De eindtijd zal af-
hankelijk zijn van de vragen die u ook nog wil 
stellen.  
Wilt u zich van tevoren opgeven! Het gaat door 
bij minimaal 10 deelnemers. U kunt een mailtje 
sturen naar 
administratie@emmaschool-nijkerk.nl of het 
strookje inleveren dat uw kind vandaag mee 
heeft gekregen. 
Graag opgeven voor woensdag 20 februari. 
De 2de Emma café ochtend zal worden ingevuld 
door een diëtiste. Die staat gepland op woensdag 
3 april. Wilt u die ook vast in uw agenda zetten? 
 
Afscheid nemen van uw kind volgens PBS 
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Graag willen we ook dat de ouders/verzorgers op 
het plein of voor de ingang afscheid nemen van 
hun kind. Nu zien we nog ouders/verzorgers, die 
hun kind tot aan de deur van de klas brengen of 
zelfs in de klas.  
Afscheid nemen doe je buiten. Dit is geen regel 
die voor 100% geldt en natuurlijk maken we wel 
uitzonderingen voor kinderen, die nog angstig 
zijn. Dit gebeurt in overleg met de ouders/ ver-
zorgers en de leerkracht.  
Voor de kleuters geldt de regel, dat zij tot aan de 
deur van de klas worden gebracht. Daar worden 
zij door een juf opgewacht.  
We vinden deze regels erg belangrijk, want we 
willen graag dat de kinderen zelfstandiger wor-
den. En als we dit allemaal willen, dan gaan we 
kinderen niet meer helpen of begeleiden bij din-
gen die ze zelf kunnen.   
Het past binnen de gedragsverwachtingen die wij 
afgesproken hebben met de kinderen.  
(Zie de poster over de gang) 
Doet u ook mee!! 
 
Studiedag leerkrachten 
Op 31 januari hebben alle leerkrachten van de 
Koningin Emmaschool studiedag. We gaan die 
dag aan de slag met het schoolplan. Elke 4 jaar 
maakt een school een nieuw plan met nieuwe 
doelen. We bekijken bijvoorbeeld welke metho-
des we willen gaan veranderen, wat hebben we 
nodig om ons onderwijs nog beter te maken. Een 
deel van de dag wordt ook gebruikt om aan onze 
administratie te werken. De Cito-toetsen zijn 
afgenomen, de nieuwe rapporten worden ge-
maakt etc. Er is veel te doen op zo’n dag. We 
zullen aan het einde van de dag ook afscheid 
gaan nemen van juf Cilja. Het is die dag haar laat-
ste werkdag op onze school. 
Alle leerlingen van de Koningin Emmaschool zijn 
op die dag vrij.  
 
 
 
 

 
 
Op 21 januari was er op de Lelie een studiedag. 
De leerkrachten hebben kennisgemaakt met de 

AureCool. De Aurecool is een digitaal hulpmiddel 
voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs en 
(V)SO. 
Met de Aurecool kunnen leerkrachten en IBers de 
emotionele en sociale ontwikkeling van indivi-
duele leerlingen en de klas in kaart brengen. De 
leerkrachten hebben nu een start gemaakt met 
het invoeren van de leerlingen. Volgend school-
jaar gaan de leerkrachten hier volledig mee wer-
ken.  
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op 
www.aurecool.nl 
Deze dag kreeg vervolgens een ontspannen wen-
ding, door met elkaar als team lekker ergens te 
eten. De dag hebben wij afgesloten met een le-
zing over autisme.  
Colette de Bruin van ‘Geef me de 5’ verzorgde 
deze lezing. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op www.geefmede5.nl 
Het was een zinvolle en leerzame lezing. Wij zul-
len hier de volgende vergadering kort op terug-
blikken als team. 
 
Vanaf dinsdag 29 januari worden er ’s middags 
muzieklessen gegeven aan de leerlingen van de 
Lelie door Erna Odinot. Zij is de vaste muziekdo-
cent van de Lelie. 
 
Op 1 februari krijgen de kinderen de ‘wat ik al kan 
map’ mee naar huis.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
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