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Geachte ouders/verzorgers 
 
Nieuwe leerlingen na de voorjaarsvakantie 
De afgelopen periode zijn er weer nieuwe leer-
lingen aangemeld. Ook voor deze leerlingen wil-
len we een plek bieden in onze groepen. Er ko-
men vooral veel leerlingen in de onderbouw.  
We zijn voor de onderbouw op zoek naar een 
nieuwe leerkracht. Dat is in deze tijd heel niet 
makkelijk. Er is een groot tekort aan leerkrachten. 
De personeelskamer wordt alvast een klaslokaal 
zodat we de leerlingen van groep 1-2 en groep 3-
4 op een aantal momenten van de dag kunnen 
splitsen.  
De ouders en verzorgers van de onderbouw zijn 
al door een aantal brieven hiervan op de hoogte 
gebracht.  
 
Bericht van de Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad 
(MR).  Deze raad bestaat uit ouders en perso-
neelsleden van de school. De MR van de Koningin 
Emmaschool bestaat uit 2 ouders/verzorgers: 
Marc Hazeleger (penningmeester) en Albert van 
Diest en 2 leerkrachten: Chantal Spoel (voorzitter 
en secretaris) en Linda Meeuwissen (voorzitter en 
secretaris). Ook sluit de directeur Marieke 
Bom aan bij de vergaderingen om informatie en 
advies te geven.  
 
Via de MR op school praten ouders en personeel 
mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar zeker ook weleens een beslis-
sende rol in beleidszaken.  
Hierbij een aantal voorbeelden van onderwerpen, 
die besproken worden in de MR : 

x de hoogte en besteding van de vrijwillige 
ouderbijdrage 

x vaststelling van de schoolgids 
x de verkeersveiligheid rond de school 
x omgaan met pestgedrag (het pestproto-

col) 
x invulling geven aan het Emmacafé (idee-

en aandragen) 
Onze vergaderingen zijn altijd openbaar, dus als u 
deze een keer wilt bijwonen, bent u van harte 

welkom. Onze eerstvolgende vergadering is op 6 
mei 2019 om 20.00 uur. Daarnaast zullen wij u op 
de hoogte houden van wat er besproken is tij-
dens de vergadering via de nieuwsbrief.  
Mocht u vragen of ideeën hebben voor een ver-
gadering, dan horen we dit graag. U kunt een van 
onderstaande personen hier altijd voor benade-
ren. 

 
Samenstelling van de MR op de Koningin Emma-
school: 
Ouders/verzorgers: 
Albert van Diest  
Marc Hazeleger (penningmeester) 
Leerkrachten:  
Chantal Spoel (voorzitter/secretaris) 
Linda Meeuwissen (voorzitter/secretaris) 
 

 
Afscheid nemen voor schooltijd 
Denkt u er nog aan om voor de ingang afscheid te 
nemen van uw (pleeg)kind. Zo worden ze zelf-
standig en daar werken we met z’n allen aan. Dit 
geldt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 
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Emma Café 

 
 
Denkt u nog aan onze Emma café ochtend.  
Het is op donderdag 7 maart. We starten om 8.45 
uur met koffie en thee. 
We hebben al een flink aantal  ouders/verzorgers 
die zich opgegeven hebben. 
Natuurlijk kunnen er altijd nog meer mensen bij. 
Iedereen van harte welkom!  
Wilt u zich wel opgeven bij de leerkracht of bij de 
administratie van de school. 
 

 
 
We wensen u allemaal een hele fijne voorjaars-
vakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 

 
Op 22 maart om 15.00 uur start de voorjaarsva-
kantie. De kinderen worden op 4 maart om 08.30 
uur weer op school verwacht. 
Een hele fijne vakantie gewenst! 
Na de voorjaarsvakantie starten er twee nieuwe 
leerlingen op De Lelie. Eén leerling in groep Jas-
mijn en één leerling in groep Anjer. Van harte 
welkom! 
 

Via deze weg willen wij graag de regel wat betreft 
het wegbrengen van leerlingen onder de aan-
dacht brengen. 
Op maandag bent u als ouder/verzorger van har-
te welkom om mee naar de klas te lopen en daar 
afscheid te nemen van uw kind. 
De overige dagen wordt u vriendelijk verzocht om 
afscheid te nemen van uw kind bij de ingang van 
de school. 
 
Team De Lelie 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

 25 t/m 1 Voorjaarsvakantie 
alle leerlingen  

maart 7 Emma café vanaf 9.00 
uur 

 15 Studiedag personeel 
Koningin Emma-
school, leerlingen zijn 
vrij. 

april 12 Matjesmarkt en Ko-
ningspelen leerlingen 
Emmaschool en de 
Lelie. De leerlingen 
zijn allemaal om 
14.00 uur vrij. De 
onderbouw van de 
Emmaschool t/m 
groep 4 gewoon om 
12.15 uur. 

 18 Paasfeest op school 
in de klassen. Leer-
lingen zijn allemaal 
om 14.00 uur vrij. 

 19 april t/m 3 
mei 

meivakantie 

Vergaderdata  
Medezeggen-
schapsraad 

 6 mei en 1 juli 

 


