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Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
 
40 dagen tijd op weg naar Pasen 
 
De komende periode zullen we weer op weg gaan 
naar Pasen, de 40 dagen tijd is begonnen.  
In onze methode Trefwoord is het thema Over-
winnen, Het Licht overwint. 
Hoe overwin je angst voor het donker of de angst 
dat je alleen komt te staan en verlaten wordt?  
 
 

 
Emma café 
 
Afgelopen donderdag hadden wij ons eerste 
Emma café.  
Het was een groot succes! 
Er is veel informatie gegeven door onze school-
maatschappelijk werkster Hettie van de Bor. Haar 
vervangster, die per 1 juni begint, was ook al 
aanwezig.  

De ochtend leverde ook 
heel veel op omdat we 
informatie uit konden 
wisselen aan elkaar. 
Samen weet je veel 
meer dan alleen.  
We hebben ook be-

sproken dat het heel fijn zou zijn als onze 
schoolmaatschappelijk werkster 1 dag in de 
maand een paar uur op school aanwezig kan zijn 
voor een spreekuur. Zo kan iedereen die vragen 
heeft even binnen lopen. We gaan dit zeker be-
spreken. De nieuwe schoolmaatschappelijk werk-
ster zal zich in een KESpraat aan u voorstellen en 
dan zullen we ook laten weten hoe we dit gaan 

oppakken. Zij gaat per 1 juni bij onze school be-
ginnen.  
De volgende Emma café is op woensdag 3 april. 
Dan komt er een diëtiste naar onze school.  
Hieronder geeft zij aan wat de bedoeling van de 
ochtend is: 
Op woensdag kom ik als diëtist vertellen over 
gezonde voeding voor kinderen. 
Er is veel informatie beschikbaar op internet, in 
boeken en iedereen heeft een mening van wat 
‘goed’ en ‘slecht’ is. Met deze bijeenkomst hoop ik 
ouders/verzorgers te informeren, maar ook inspi-
reren om gezondere keuzes te maken en een aan-
tal fabels de wereld uit te helpen. Daarnaast is er 
geruime tijd voor vragen, dus neem die vooral 
mee. 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Kortbeek, diëtist 

 
 
Koningspelen en matjesmarkt 
 

 
 
Alvast een vooraankondiging!  
 
Vrijdag 12 april vieren we feest op school, ter ere 
van Koningsdag!  
Het valt dit jaar erg vroeg i.v.m. Pasen en de mei-
vakantie. 
We beginnen 12 april met een Koningsdagontbijt. 
Van 11 tot 12 uur is er de altijd gezellige matjes-
markt.  
Tijdens de matjesmarkt is er de gelegenheid om 
spulletjes te kopen en om spelletjes te doen. Wij 
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willen graag ouder(s)/verzorger(s), opa’s, oma’s, 
tantes, ooms, buurtbewoners uitnodigen voor dit 
gezellige uurtje. 
De kinderen van groep 5/6, groep 6/7, groep 7/8 
en groep 8 kunnen op die ochtend spulletjes ver-
kopen.  
 
Om het voor iedereen leuk te houden willen we 
de prijzen laag houden. We hebben afgesproken 
om voor de dingen die de kinderen willen en mo-
gen verkopen, niet meer dan € 0,50 te vragen.  
Het zou leuk zijn als iedereen deze ochtend de 
mogelijkheid heeft om iets te kopen. 
Als de matjesmarkt is afgelopen dan gaan alle 
kinderen naar binnen, naar hun eigen klas.  
 
De onderbouw (groep 1 t/m 4) gaat naar de klas 
om de dag af te sluiten en mogen daarna om 
kwart over 12 met hun ouder(s)/verzorger(s) mee 
naar huis.  
De bovenbouw (groep 5/6 t/m 8) en de  
Leliegroepen zijn om 14.00 uur vrij.  
 
Er is ook dit jaar weer: 

DE ‘HEEL EMMA BAKT’ WEDSTRIJD!  
 

 
 
Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen 
een taart of cake gaan bakken die door een jury 
wordt geproefd. Deze jury wijst uiteindelijk een 
winnaar aan. Aan het begin van de matjesmarkt 
wordt dit bekend gemaakt. De stukken taart 
worden verkocht tijdens de matjesmarkt. Het 
geld dat we ophalen gebruiken we voor het kamp 
van groep 8.  
Het is elk jaar weer een groot succes!!! Doet u 
ook weer mee? 
U krijgt binnenkort een uitnodiging. We hopen 
weer op een grote opkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 

 

 
 
In de vorige KESpraat hebben wij aandacht ge-
vraagd voor de schoolregel: ‘De leerling gaat zelf-
standig naar de klas’.   
Wat fijn dat dit lukt. Er staat iedere ochtend een 
collega bij de ingang om de leerlingen op te van-
gen.  
Wij zijn op zoek naar goede Tripp Trapp stoelen. 
Mocht u thuis een Tripp Trapp hebben die u niet 
meer gebruikt, dan houden wij ons sterk aanbe-
volen.  
Op vrijdag 29 maart is de Kijkmiddag op De Lelie. 
De uitnodiging is meegegeven aan uw kind.  
U bent van harte welkom! 
 
Team De Lelie 
 
Belangrijke data 
 

maart 29 Kijkmiddag Lelie-
groepen 

april 12 Matjesmarkt en 
Koningspelen leer-
lingen Emmaschool 
en de Lelie. De 
leerlingen zijn om 
14.00 uur vrij.  
De onderbouw van 
de Emmaschool 
groep 1 t/m groep 
4  gewoon om 
12.15 uur. 

 18 Paasfeest op school 
in de klassen.  
Leerlingen zijn al-
lemaal om 14.00 
uur vrij. 

 19 
april 
t/m 3 
mei 

meivakantie 

Vergaderdata  
Medezeggen-
schapsraad 

 6 mei en 1 juli 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpif6DnvrgAhUHMewKHRQlCU0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.liekesmagiccakes.nl%2Ffotos%2Ftaarten%2F&psig=AOvVaw2Ic7Yv87ZU5LpzXjK7HBex&ust=1552398713742696
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpif6DnvrgAhUHMewKHRQlCU0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.liekesmagiccakes.nl%2Ffotos%2Ftaarten%2F&psig=AOvVaw2Ic7Yv87ZU5LpzXjK7HBex&ust=1552398713742696


Nieuwsbrief  Koningin Emmaschool schooljaar 2018-2019 
 

 
 

 

Naschoolse dagbehandeling KIDS 
 
We zijn twee dagen open geweest in de voorjaarsvakantie en wat hebben we allemaal een geluk gehad 
met dat mooie weer! Eén dag zijn we er lekker op uit geweest en hebben we lekker uitgebreid ontbeten, 
en daarna hebben we ons prima vermaakt op de groep! De volgende dag hebben we buiten een foto-

speurtocht gedaan met veel leuke opdrachten, waaruit erg leuke momenten en foto’s zijn gekomen. Ie-
dereen deed gezellig mee en ze deden allemaal goed hun best!  
 
Wat fijn dat wij met elkaar door leuke dingen te doen ook heel veel kunnen leren zoals samen spelen, 
overleggen, complimentjes geven en voor jezelf opkomen.  

 

Wilt u/wil jij ook eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wil je meer weten? Mail of bel ons, we 
maken graag tijd voor u/jou.  

 
Hartelijke groet,  
 
Groepsleiding dagbehandeling KIDS 

06-10734263 
db.nijkerk@sheerenloo.nl  
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