Belangrijke data:
-

Woensdag 13 maart: Biddag.
Donderdag 15 maart: Luizencontrole (wilt u hier rekening mee houden wat betreft
haardracht/gel/…)

Jarigen deze week:
- 15 maart: Dyon Winters uit groep 5

We wensen je een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 22 maaart.

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar!

Algemeen
Afscheid
Op 1 augustus 2018 hoop ik 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn. Ik heb gemerkt
dat je terug gaat kijken als zo’n mijlpaal nadert. Ik ben dankbaar dat ik terug kan zien
op zo ontzettend veel mooie momenten. Blijde gebeurtenissen in gezinnen van ouders of
collega’s. Momenten die ik met verschillende scholen mocht vieren zoals jubilea of het
halen van een certificaat. Maar er zijn natuurlijk ook dingen geweest die moeilijk waren.
Denk aan ziekte van ouders, kinderen of leerkrachten. Of (gelukkig niet zo heel vaak)
zelfs het overlijden van een ouder of een kind.

Dan komt er ook het moment dat je gaat nadenken over de vraag: “Hoe nu verder?” In
mijn persoonlijke leven heb ik kunnen zien hoe betrekkelijk het maken van plannen voor
de toekomst kan zijn. In dat besef ben ik tot de conclusie gekomen dat het bereiken van
deze 40 jaren mijlpaal ook een goed moment is om afscheid te nemen. U hebt daar
gisteren een bericht over ontvangen van het College van Bestuur.

Van de luizencommissie
Beste vaders, moeders en verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij de 2e donderdag na de vakantie alle kinderen
weer controleren op luizen en neten.
Zo ook aanstaande donderdag 15 maart. Na de vakantie zijn er alweer luizen
geconstateerd door een alerte moeder,
daarom willen wij u vragen niet te wachten tot donderdag, maar zelf ook uw kind alvast
te controleren op luizen en neten.
Mocht uw kind luizen/neten hebben, zou u dit dan willen mailen aan riette@eijgelaar.nl
of Riëtte Piening willen bellen / een
berichtje willen sturen naar 06-53242300? De luizenmoeders zijn verplicht
vertrouwelijk met deze informatie om te gaan en mogen geen uitspraken doen over de
luizencontroles. Ieder kind kan luizen krijgen: luizen komen zelfs in de best gewassen
haren voor. Het is al lastig genoeg als een kind luizen heeft en we willen dan ook echt
voorkomen dat kinderen hier ook nog
gezeur om krijgen met klasgenootjes, op welke manier dan ook.
Het is ons als luizenmoeders opgevallen dat veel ouders niet weten hoe neten (de eitjes
van luizen) er uit zien.
Neten worden vaak verward met zand en roos en lijken daar dan ook op. Het grote
verschil is dat neten écht vast zitten aan de haren en je moeite moet doen om ze er uit
te halen. Ze zijn een beetje doorzichtig en worden goed gecamoufleerd door de
haarkleur. Wij doen als luizenmoeders ons uiterste best uw kind zo goed mogelijk te
controleren. Zeker in het beginstadium kunnen wij de eitjes - die met het blote oog
lastig te zien zijn - over het hoofd zien.
Zo kan het voorkomen dat uw kind bijvoorbeeld een halve week na de controle tóch
luizen blijkt te hebben.
Onze tip: controleer uw kind bij voorkeur enkele keren per week op neten en luizen.
Tot slot nog een vraag: zou u de haren van uw kind woensdag of donderdagochtend
willen wassen? Schone haren kunnen
wij beter controleren. Ook zou u ons helpen door a.s. donderdag geen gel of
haarlak in het haar van uw kind te doen en lange haren los te laten of in een
simpele staart te doen, zodat wij de haren vlot kunnen controleren en de les maar
zo kort mogelijk hoeven te onderbreken. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Zending: doen we mee?

Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

Naast de Bijbelverhalen uit het boek Marcus,

besteden

we volgende week ook in alle groepen aandacht
Biddag. Op woensdag 13 maart is het weer Biddag

aan
voor gewas

en arbeid. Een speciale dag om te bidden voor alles wat weer op het land mag groeien als
God het geeft en voor het werk dat we willen gaan doen! We vinden het soms zo gewoon
dat we eten en drinken hebben, gezondheid om te mogen werken. Maar als we om ons
heen kijken (ver weg en soms dichtbij!) zien we dat dit niet vanzelfsprekend is. We
mogen God bidden om Zijn hulp en Zijn zegen over ons werk!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Na een fijne vakantie en allemaal lekker te zijn uitgerust, mochten we maandag verfrist
weer beginnen.
Zoals u weet hebben we nu 2 kleuterklassen. We hopen dat juf Nelleke het fijn bij ons
zal vinden en dat zij zich weldra op haar plaats voelt. Juf Nelleke, namens alle kleuters,
WELKOM.

Even voorstellen……..
Ik ben Nelleke Hoekstra, 39 jaar en ik woon in Kampen. Ik ben getrouwd met Reinier en moeder
van David (8) en Annemaryn (7). Ik ben heel blij dat ik mag komen werken bij de Koningin
Emmaschool in groep 1B. Naast leerkracht ben ik ook musicus. Ik speel cello en geef instrumentaal
les op de muziekschool in Barneveld. Ook sta ik als vakleerkracht muziek voor de klas in de groepen
1 t/m 8 op verschillende basisscholen. Verder hou ik van knutselen, sporten en haken en ga graag
naar buiten met het gezin.
Ik hoop jullie allemaal goed te leren kennen en een mooie tijd te hebben de komende paar
maanden!

De komende weken zullen we gaan werken en spelen over de
lente.Ons themawoord is volgende week: LAM
Hebt u thuis nog iets wat wij kunnen gebruiken zoals: bolletjes,
zaadjes,
plaatjes, bloemen etc. dan zullen we daar heel blij mee zijn.
Ook zijn we op zoek naar potjes ( olvaritpotjes, jampotten, appelmoes potten) en
potgrond. Wie heeft er nog iets voor ons?

Jaap den Boer wordt maandag 12 maart 4 jaar worden. Jaap welkom op
de Koningin Emmaschool. We hopen dat jij het prettig zult vinden in je nieuwe klas. We
wensen je maandag een fijne/gezellige dag.

Nieuws uit groep 3:
Wij vinden het erg leuk dat er morgenochtend een grote groep ouders bij ons in de klas
komt i.v.m. de presentatie van ons prentenboek. Welkom!
Maandagochtend 12 maart vertrekken wij om 08.30 uur lopend naar de Stadskazerne
voor een bibliotheekbezoek. Wij hopen halverwege de ochtend weer terug te zijn op
school.
Deze week zijn wij gestart met de ‘zelfstandig werken blokjes’ waar wij u eerder over
hebben geïnformeerd. Op deze manier leren kinderen elkaar ook goed helpen en zelf
aangeven of zij tijdens het werken gestoord willen worden of juist niet.
Vanaf volgende week starten wij met de taakbrief.
Via Parro proberen wij u op de hoogte te houden, te informeren en oproepjes te
plaatsen om de communicatie lijn kort te houden. Op die manier bent u niet alleen
afhankelijk van de informatie uit het Emmapraatje. Wel blijft de informatie in het
Emmapraatje op dit moment nog uitgebreider.
Veilig leren lezen
Volgende week starten wij alweer met kern 8. De nieuwe woordjes worden maandag weer
meegegeven aan uw zoon/dochter.
Op dit moment zijn er twee moeders die op donderdagochtend 15 minuten lezen met
twee kinderen. Erg fijn! Mochten er meer ouders zijn die op een ochtend even de tijd
hebben van 08.30 uur tot 08.45 uur horen wij het graag.

Nieuws uit groep 4:
De Bijbelverhalen gaan de komende weken over alles wat de Heere heeft gedaan voordat
Hij stierf aan het kruis. We leren hier heel wat liedjes over. Met rekenen zijn we in blok
6 begonnen. Volgende week gaan we de tafel van 7 oefenen. De kinderen mogen de tafel
van 1-6 deze week en de komende week opzeggen. Met taal hebben we veel woorden
geleerd over bakken en verschillende recepten met elkaar bekeken. We willen graag ons
blok op een feestelijke manier afsluiten. Zijn er ouders die voor volgende week
woensdag iets voor ons willen bakken? Er zijn al heel wat briefjes voor de
korfbaltraining binnen. Fijn dat er ouders zijn die ons willen trainen. Deze maand hopen
we met elkaar naar het Stedelijk Museum te gaan. In het volgende Emmapraatje kunnen
we u vertellen welke datum het zal worden. We hebben bijna voor iedereen een
schoenendoos en dus zullen we volgende week gaan beginnen met het maken van onze
slaapkamer. Heeft u nog restjes behang , stof of wc rollen? We kunnen het goed
gebruiken!

Nieuws uit groep 5:
We zijn na de voorjaarsvakantie weer vol enthousiasme aan de slag gegaan: fijn om
elkaar weer op school te zien en weer nieuwe dingen te mogen leren met elkaar!
Met rekenen beginnen we in blok 6. Daar gaan we verder met de getallen tot 1000
plaatsen op de getallenlijn, maar ook met grote tafelsommen (6x35) en deelsommen
(320:4). Blijft u thuis de tafels oefenen? Het is zo belangrijk om ze vlot te kennen!
Volgende week is het de week van het geld, dus we doen ook wat extra’s op het gebied
van geldrekenen. We leren ook over de betekenis van geld en de waarde van sparen en
over verschillende betaalmanieren. Want i.p.v. contant geld gebruiken we natuurlijk ook
vaak een pasje…
Op vrijdag 16 maart mag u aan het begin van de ochtend in de klas komen om ons
leesboek: “De geheime schat” te bekijken. Het is erg mooi geworden en we willen u dus
graag welkom heten op de boekpresentatie! We laten u het boek zien en u mag samen
met uw kind aan een opdracht werken. We houden die opdracht nog even geheim… U
bent welkom van half 9 tot 9 uur!!!
De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen van de leesconsulente, Anne van
Laar, over Schoolwise. Op die brief staat alles over reserveren van boeken en andere
dingen die je via Schoolwise kunt regelen, met de gebruikersnaam en het door uw kind
gekozen wachtwoord. Veel leesplezier en… reserveren maar!!!
Tijdens de taallessen leren we nog meer woorden over de ruimte, we weten nu wanneer
we een komma moeten schrijven in een zin en met spelling oefenen we woorden met
au/ou en ch/cht.
Op woensdag 13 maart vieren we Biddag in de klas. We besteden extra aandacht aan
bidden en we maken er hopelijk een leerzame, maar ook gezellige Bijbelles van!

Vooruitblik:
- 13 maart: Biddag
- 15 maart: luizencontrole
- 16 maart: inleveren rekenhuiswerk (blad krijgen ze op donderdag 8 maart
mee naar huis)
- 16 maart: half 9 – 9 uur: boekpresentatie

Nieuws uit groep 6:
We hebben elkaar maandag (bijna) allemaal weer ontmoet op school. Wat fijn om te
horen dat iedereen wat leuks heeft gedaan en dat we nu weer samen aan de slag kunnen
gaan.
We zijn voor de vakantie begonnen met een nieuw thema van taal en spelling. We zijn
ondertussen alweer bij de tweede week van thema 5. We hebben bij spelling in week 2
en 3 weetwoorden op de planning staan. De weetwoorden zijn voor de vakantie al mee
naar huis gegeven. Mocht u het kwijt zijn geraakt dan kunnen de kinderen nog naar een
extra blad vragen. Weetwoorden zijn juist woorden die de kinderen veel moeten lezen
en schrijven om het woordbeeld te onthouden. Wie weet kunt u thuis regelmatig
een dictee geven, zodat ze samen met u kunnen oefenen. U kunt uw kind ook digitaal
laten oefenen via www.schoolbordportaal.nl De categorieën die aan bod komen zijn
27,28,29,30 en 31. Hiervoor kunnen ze ook 5, 6, 8 en 9 herhalen. Dit gaat ook over de
regel van de au of ou en ei of ij. Het woordendictee staat gepland op maandag 19 maart.
Thema 5 gaat over de aarde, het klimaat en ook over klimaatveranderingen. Veel
interessante onderwerpen worden besproken. En aan de hand van dit thema leren we
weer nieuwe dingen. Zo weten we sinds deze week wat het gezegde is (alle werkwoorden
in de zin). We kunnen dit ook opzoeken samen met het onderwerp in de zin. We zijn
erachter gekomen dat we dit echt kunnen als we elke keer maar wel vaste stappen
gebruiken om het op te zoeken.
We ronden deze week en volgende week blok 5 van rekenen af. We hebben gemerkt dat
sommige lastige dingen (grote keersommen en grote deelsommen) wel wat zijn
weggezakt in de vakantie. Hier gaan we de komende weken weer fijn mee aan de slag en
daarna zullen we met blok 6 starten.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Jan! Jan is kampioen in grapjes maken, een goede vriend zijn
en aardig zijn.

Belangrijke data:





8 maart: Topografie kaart C en level 7, 8 en 9 van topomaster.
9 maart: huiswerk
12 maart: toets natuur en techniek thema 2.
13 maart: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling
l oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 18 l
stoffelijke bijv. nw., 19 l open lettergrepen, 20 l open lettergreep en 21 l
x)

