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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Personeel 
We hebben allemaal blij nieuws te melden. 

 
Juf Renske is in 
verwachting. 
Samen met haar 
man en 2 kin-
deren zijn ze hier 
ontzettend blij 
mee. We felicite-
ren hen van har-
te. De juf zal na 

de grote vakantie starten met haar verlof. We 
gaan zo snel mogelijk op zoek naar een vervang-
ster voor haar. 
 
Juf Rianne, onze orthopedagoog is ook in ver-
wachting. Ook zij en haar man zijn hier ontzet-
tend blij mee en natuurlijk zijn wij blij met hen. 
Ook voor haar zullen we een vervangster gaan 
zoeken die haar taken over gaat nemen na de 
grote vakantie.  
 

 
 
Juf Anika gaat binnenkort trouwen. Wat een 
groot feest! 
Op vrijdag 24 mei trouwt juf Anika met haar aan-
staande man (Hans).  
Omdat de juf niet in de buurt gaat trouwen orga-
niseren wij op woensdag 29 mei aan het einde 
van de ochtend een feestje voor de kinderen van 
school. Natuurlijk zal de juf dan haar mooie 
bruidsjurk aan hebben en haar man zijn pak. We 
gaan er een mooie ceremonie van maken samen 
met de leerlingen.  
 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster  
Als vervanger van Hettie van den Bor, de school-
maatschappelijk werkster van de Koningin Em-
maschool, wil ik me graag voorstellen. 
Ik ben Evelien Borren. Ik werk nu 3 jaar voor MEE 
Veluwe.  
Het afgelopen jaar heb ik in het gebiedsteam 
Nijkerk gewerkt. Per 1 juni ga ik daar stoppen en 
me volledig richten op cliënt ondersteuning in 
Nijkerk waaronder het schoolmaatschappelijk 
werk op de Koningin Emmaschool. Hierdoor zal ik 
op de hoogte blijven van alle Nijkerkse ontwikke-
lingen.  
Eén keer in de maand zal er een inloopochtend 
zijn, waar u met vragen en verhalen bij mij kunt 
komen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal 
ik u daar wat meer over vertellen. 

 
 
 
Emma café  
Tablets en 
smartphones, ze zijn 
niet meer weg te 
denken. Hoe heerlijk 
is het dan ook dat je 
kind zo af en toe is 
even een uurtje een 
filmpje zit te kijken, zodat wij verder kunnen met 
werken of eten koken zonder daarbij gestoord te 
worden. Juist, dat is heel fijn! We maken ons hier 
(bijna) allemaal “schuldig” aan. En dat is ook pri-
ma, want het is wel de toekomst.  
Maar… Hoe gaan wij hier als ou-
der(s)/verzorger(s) mee om? Is alles wel zo veilig 
als dat het lijkt?  
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Kom naar het Emma café op dinsdag ochtend 21 
mei. We starten om 8.45 uur met koffie en thee 
en het duurt ongeveer tot 11.00 uur.  
We gaan dan dieper in op onderstaande onder-
werpen. 

 De kern; Social media en YouTube, hoe ga 
je hier mee om? 

 De gevaren van Social media & YouTube  

 Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik 
van je kind(eren) leuk én veilig is en 
blijft? 

 Hoe pak je dat thuis aan?  

 Wat kan je hier zelf als ouder aan doen?  
 
Zie ik jullie dan! Leuk!  
Groet Melanie (moeder Sem van den Brink uit de 
kleutergroep)   
 
Wilt u zich van te voren opgeven bij de leerkracht 
d.m.v. het strookje van de brief die u gekregen 
heeft of mailen naar contact@emmaschool-
nijkerk.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op 25 mei is de Veluwe Wandelroute, u wordt 
hierover per brief geïnformeerd.  
 
Op 30 en 31 mei zijn de leerlingen i.v.m. hemel-
vaart vrij.  
Op 10 juni zijn de leerlingen ook vrij i.v.m. Pink-
sterweekend.  
 
Op 12 juni gaan de leerlingen van de Koning Em-
maschool naar een georganiseerde sportdag. De 
leerlingen van de Lelie zullen de sportdag hebben 
op de eigen locatie.  
 
In groep Anjer wordt er gewerkt aan het thema 
‘boerderij’. In groep Jasmijn is het thema ‘krie-
belbeestjes’. 
 

Team De Lelie 
 
 
Hierbij het vakantierooster voor het schooljaar 
2019-2020 voor de leerlingen van de Koningin 
Emmaschool en de Lelie. De studiedagen zullen 
nog aan u worden meegedeeld zodra dit bekend 
is.  

Herfstvakantie    21-10-19 25-10-19 

Kerstvakantie    23-12-19 03-01-20 

Voorjaarsvakantie    24-02-20 28-02-20 

Goede vrijdag 10-04-20   

Tweede Paasdag   13-04-20   

Meivakantie   27-04-20 08-05-20 

Hemelvaart 21-05-20 22-05-20 

Tweede Pinksterdag   01-06-20   

Zomervakantie 2020 20-07-20 30-08-20 

 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 

mei 25 Veluwe wandeltocht 

 30 en 
31 

Hemelvaart donderdag 
en vrijdag vrij 

Juni  10 2de Pinksterdag 

 12 Sportdag alle groepen 

 24,25 
en 26 

Kamp groep 8 

 28 Rapport mee  

juli 2 Studiedag personeel 
Emmaschool, alle leer-
lingen vrij 

 4 Rapportbesprekingen 
ouder(s)/ verzorger(s) 

 16 Doorschuifmiddag en 
ontvangst nieuwe leer-
lingen, afscheidsavond 
groep 8 leerlingen 

 17 High tea groep 8 en 
uitzwaaien groep 8 om 
12.30 uur 

 19 Start van de grote va-
kantie om 12.00 uur. 

Vergaderdata  
Medezeggen-
schapsraad 

 6 mei, 17 juni en 1 juli 
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