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Nieuwsbrief 24-05-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Inleveren oude telefoons voor Stichting Opkikker
Vanuit de medezeggenschapsraad

We hebben met elkaar besloten om een proefabonnement aan te vragen voor Parro.
Parro is een veilige communicatieapp voor ouders en school. Met deze app kunnen we net als
bij Klasbord, foto’s delen, maar met deze app
kunnen we ook berichten en de Nieuwsbrief versturen. Verder kunnen er via Parro ook oudergesprekken ingepland worden. Daarnaast kunt u de
app bijvoorbeeld ook gebruiken om uw kind ziek
te melden of een vraag te sturen aan de leerkracht.
We gebruiken Parro eerst een periode nog naast
Klasbord en daarna zullen we bekijken of deze
app bevalt bij ouders en leerkrachten. We houden u hiervan op de hoogte!
Verder hebben we het met de MR ook gehad
over de formatie van het volgende schooljaar.
Door de nieuwe CAO is het de bedoeling, dat het
team van de KES zelf een werkverdelingsplan
maakt met elkaar. Dit in tegenstelling tot vorige
jaren toen dit vaak de taak van de directie was.
We proberen met elkaar een goed plan te maken
voor de bezetting van de groepen en de inzet van
de extra gelden. Want net als vorig schooljaar is
er ook dit jaar weer extra geld vrij gekomen i.v.m.
de werkdrukverlaging. We zullen met elkaar beslissen hoe we dit geld het beste kunnen inzetten,
zodat de leerkrachten en leerlingen er optimaal
van kunnen profiteren.
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Hallo, ik ben Thijs uit groep 7/8. In de zomervakantie heb ik lang in het ziekenhuis gelegen vanwege een bacterie. Daarom had ik toen geen
leuke vakantie gehad. Maar toen ik weer beter
was, heeft de Stichting Opkikker mij een dag heel
erg verwend. Ik werd toen opgehaald met een
limousine en naar de Eemhof gebracht. Daar heb
ik toen een leuke dag gehad.
Omdat ik het zelf zo fijn heb gevonden, wil ik nu
heel graag ook wat terug doen voor deze Stichting Opkikker. Ik ben nu ambassadeur geworden
en probeer nu zelf zoveel mogelijk geld voor deze
Stichting op te halen. Dit doe ik door oude telefoons te verzamelen. De opbrengst hiervan gaat
dan naar de Stichting Opkikker om zieke kinderen
ook zo’n leuke dag als ik te laten hebben.
Daarom wil ik u vragen of u misschien ook thuis
nog een oude telefoon hebt liggen, die ik zou
mogen hebben voor de Stichting. Deze kunt u dan
inleveren bij mij of in een bak in groep 7/8. Alvast
heel erg bedankt!!

Groetjes van Thijs Zwarts.
Leerlingenraad
In de afgelopen weken is er een bijeenkomst
geweest met de leerlingenraad. De onderwerpen
van deze bijeenkomst waren: contact met het
bejaardentehuis om samen activiteiten te ondernemen, hierbij kunt u denken aan wandelen,
bakken, bingoën en knutselen. Ook zal er een
schoolfeest komen waar kinderen zelf mogen
stemmen wat zij graag als thema zien. Als iedere
klas 100 muntjes heeft verzameld zal er een

schoolbeloning komen. In de klassen is hier al
voor gestemd. Tijdens de volgende leerlingenraad
wordt er gekeken welke schoolbeloning het uiteindelijk zal worden.
Met vriendelijke groet,
Thom en Zoë
De leerlingenraad

met vriendelijke groet,
Marieke Bom-Binnekamp
Directeur

Belangrijke data
mei

25

Veluwe wandeltocht

Juni

30 en
31
10

Hemelvaart donderdag
en vrijdag vrij
2de Pinksterdag

12

Sportdag alle groepen

24,25
en 26
28

Kamp groep 8

2

Studiedag personeel
Emmaschool, alle leerlingen vrij
Rapportbesprekingen
ouders, verzorgers
Doorschuifmiddag en
ontvangst nieuwe leerlingen, afscheidsavond
groep 8 leerlingen
High tea groep 8 en
uitzwaaien groep 8 om
12.30 uur
Start van de grote vakantie om 12.00 uur.
6 mei, 17 juni en 1 juli

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn de leerlingen
vrij. Wij wensen iedereen een fijn lang weekend
toe!
juli
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
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2020

21-10-19
23-12-19
24-02-20
10-04-20
13-04-20
27-04-20
21-05-20
01-06-20
20-07-20

4
16

25-10-19
03-01-20
28-02-20

08-05-20
22-05-20
30-08-20
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