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Scherpencamp 42, 3861 LT Nijkerk, tel. 033-2451371 

Nieuwsbrief 21-06-2019 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Babynieuws! 
Locatieleider van de Lelie, Judith Meijwaard heeft een baby’tje gekregen. Alles is goed en zij en haar man 
zijn heel erg blij met hun dochter. We  feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter en wen-
sen hen Gods zegen.  
 
Informatie de Lelie Nijkerk 
De afgelopen jaren is de Lelie Nijkerk aangestuurd door een locatieleider vanuit de Lelie Harderwijk. De 
locatieleider neemt ook deel aan het managementteam van de Lelie. 
 
Binnen Educare is er overleg geweest over de directievoering van de Koningin Emmaschool en de Lelie af-
deling Nijkerk. 
Er is besloten om de aansturing van de 2 scholen in Nijkerk te laten vallen onder 1 directeur.  
Marieke Bom zal dit voor de Koningin Emmaschool en de Lelie afdeling Nijkerk doen. Zij vertegenwoordigt 
ook de beide scholen bij de overleggen bij de gemeentes en externe partners.  
De ouder(s)/verzorger(s) van de Lelie zijn al op de hoogte gesteld van deze wijziging.  
 
Eikenprocessierups 
We horen de laatste tijd klachten over de eikenprocessierups. We hebben met de gemeente contact opge-
nomen om de eiken die achter school staan te bekijken.  
Ondertussen hebben we ook al gehoord via ouders die naar de huisarts zijn geweest, dat de haartjes ook 
door de lucht kunnen komen.  
Voor meer info kan ik naar de volgende website: 
https://www.rodekruis.nl/ehbo-wat-te-doen-bij/contact-met-eikenprocessierups 
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
 

 
 
Sportdag 
Helaas konden we onze sportdag niet door laten 
gaan i.v.m. de weersvoorspelling. Achteraf bleek 
dat heel erg mee te vallen. 
In overleg met de atletiekvereniging hebben we 
toch nog een nieuwe datum kunnen regelen.  
We willen nu op woensdag 3 juli de sportdag 
gaan organiseren.  
 

We hopen dat er voldoende ouder(s)/ verzor-
ger(s) mee kunnen helpen en natuurlijk hopen we 
dan ook dat het weer meewerkt.  

 
 
 

Verslag MR-vergadering 17-06-2019 
In de vorige nieuwsbrief hebben we vanuit de MR 
geschreven over Parro;  een veilige communica-
tieapp voor ouders en school.  Het proefabonne-
ment op Parro is inmiddels ingegaan. U hoeft als 
ouder alleen de app nog te downloaden. De 
nieuwsbrief blijft voorlopig ook nog via de mail 
gaan. Dus voorlopig werken we via twee kanalen. 

https://www.rodekruis.nl/ehbo-wat-te-doen-bij/contact-met-eikenprocessierups
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Aan het eind van het schooljaar zullen we met 
ouders en leerkrachten bekijken  of Parro bevalt. 
 
Verder hebben we in de MR het door het team 
opgestelde werkverdelingsplan voor komend 
schooljaar besproken.  I.v.m. het groeiend aantal 
leerlingen  hebben we met het team besloten om 
een extra groep op te starten. De MR heeft inge-
stemd met het werkverdelingsplan. 
Ook hebben we in de MR  het schoolplan voor de 
periode  2019-2023 besproken. In dit plan wordt 
beschreven waar we in de komende schooljaren 
extra aandacht aan willen besteden. 
Ten slotte hebben we het nog gehad  over de  
activiteiten van de leerlingenraad.  Aan het einde 
van het schooljaar sparen we met alle klassen 
voor een schoolbeloning. De leerlingenraad is 
bezig geweest met het inventariseren en het or-
ganiseren van deze schoolbeloning. Er is met alle 
leerlingen democratisch besloten, dat de belo-
ning een stormbaan wordt. Verder is de leerlin-
genraad  aan het kijken of we activiteiten samen 
kunnen gaan opzetten met bijv. de Pol. 
 
Parro, communicatie app 
Vanaf de volgende nieuwsbrief ont-
vangen de ouder(s)/verzorger(s) van 
de Emmaschool de nieuwsbrief ook 
via Parro. We zullen dit tot de grote 
vakantie ook via de mail blijven doen. We horen 
graag wat uw ervaringen zijn, wat u prettig vindt. 
Parro is op dit moment een pilot. We zullen nog 
gaan beslissen of we hier definitief mee door 
gaan. 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
Op 28 juni gaat het rapport mee naar huis. U 
ontvangt maandag een brief om u op te geven 
voor het rapportengesprek. We vinden het heel 
belangrijk dat alle ouder(s)/verzorger(s) aanwezig 
zijn. Komt u ook? 
 
De medezeggenschapsraad vergadert op 1 juli 
voor de laatste keer dit schooljaar. 
Op 2 juli is er een studiedag voor het personeel 
van de Koningin Emmaschool. Alle leerlingen zijn 
vrij. 
Op 16 juli is er een doorschuifmiddag en ontvan-
gen wij de nieuwe leerlingen. De kinderen van 
groep 8 zijn vrij vanaf 12.00 uur.  
Op 16 juli hebben we ‘s avonds afscheidsavond 
van de leerlingen van groep 8. 
Op 17 juli heeft groep 8 een high tea en gaan we 
hen uitzwaaien om 12.30 uur.  
Op 19 juli start om 12.00 uur de zomervakantie.  
 
 
……………………………………………………………………………. 
 

 
 
Belangrijke data 
De leerlingen zijn woensdag 3 juli vrij i.v.m. een 
studiedag. 
Op 9 juli is er een doorschuifmoment voor alle 
leerlingen. De nieuwe leerlingen komen dan ook 
op school. 
Op 19 juli start om 12.00 uur de zomervakantie.  

 ______________________________________________________________________________________  
 
Ter afsluiting 
 
Zoals u ziet is de KESpraat wat aangepast wat betreft de lay-out. 
We starten met algemene informatie die voor alle ouder(s)/verzorger(s) is.  
Onder de logo’s van de scholen vindt u informatie die specifiek voor de scholen zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 

 


