Belangrijke data:
-

-

Vrijdag 23 maart: uiterste inleverdatum briefjes bevrijdingsloop (incl. €2,00
inschrijfgeld)
Vrijdag 23 maart: palmpaasoptocht (zie bericht van de AC)
Dinsdag 27 maart: Schoonmaakavond voor groep 1 t/m 4
Donderdag 29 maart: Continurooster, kinderen zijn om 14.00 uur vrij! De AC
verzorgt een Paaslunch, de kinderen moeten zelf een beker, bord en bestek
meenemen.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag (vrij)
Maandag 2 april: Tweede Paasdag (vrij)

Jarigen deze
- 23 maart:
- 27 maart:
- 27 maart:

week:
Sven Ilbrink uit groep 5
Lennart-Tim Rodenhuis uit groep 3
Seliena Selles uit groep 6

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 5 april

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Jammer

Elk jaar ontvangt de school een mail van de gemeente Kampen waarin gevraagd wordt om
vrijwilligers voor te dragen voor de vrijwilligersprijs. Dit jaar heb ik de
bibliotheekouders voorgedragen. Helaas kreeg ik van het selectiecomité het bericht dat
we niet zijn doorgedrongen tot de laatste drie. Jammer. Maar niettemin
bibliotheekouders: bedankt voor al jullie inspanningen.

Van de AC
Donderdag 29 maart hebben alle kinderen van de Emmaschool continurooster. Dus
iedereen moet tot 14.00 uur naar school.Rond 12.00 uur organiseren wij de jaarlijkse
paaslunch. U hoeft uw kind dus alleen eten/drinken mee te geven voor 10.00 uur, de
lunch krijgen ze van school.Wilt u uw kind wel een bord/beker/bestek meegeven voor de
lunch? Graag met de naam van uw kind erop.Als u nog leuke paasspullen heeft om de
tafels mee aan te kleden, houden wij ons aanbevolen.
Schoonmaakavond
Aanstaande dinsdag 27 maart is de schoonmaakavond voor groep 1 t/m 4.U bent vanaf
19.00 uur van harte welkom om te helpen. Het is fijn als u zelf schoonmaakdoeken en
een emmer meeneemt.De ouders die zich hebben opgegeven hebben inmiddels de
uitnodiging ook schriftelijk ontvangen, maar uiteraard bent u allemaal van harte welkom.
De vorige schoonmaakavond in december kon helaas niet door gaan in verband met
sneeuwval dus de school is wel echt aan een extra poetsbeurt toe!
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken binnenkort zelf hun eigen klassen schoon.

Avondvierdaagse.
We zijn op zoek naar ouders of verzorgers die dit jaar de avondvierdaagse voor de
Koningin Emmaschool willen organiseren! Er zijn al ouders die het voetbaltoernooi en het
korfbaltoernooi organiseren en dat gaat altijd fantastisch (bedankt!) Daarom lijkt het
ons mooi om ook de organisatie van de Avondvierdaagse aan u als ouders toe te
vertrouwen.
Wat houdt dat in?
-

We zoeken een aantal ouders voor de organisatie van de 5 kilometer en een
aantal voor de 10 kilometer.
U verzorgt de opgavebrieven, u verzamelt de strookjes en het geld en geeft de
deelnemers op.
U organiseert ook de begeleiding, dus het zoeken van begeleiders en het maken
van een begeleidersschema per avond.

-

Na afloop van de Avondvierdaagse verzorgt u ook het ophalen en sorteren van de
medailles.

Denkt u nu: dat lijkt me wel een leuke taak voor mij om samen met een paar andere
ouders of verzorgers te doen? Geef het dan vóór Pasen door aan juf Marjet. Dat kan via
de mail: marjet@emmaschoolkampen.nl. Even langskomen mag natuurlijk ook!
We zouden het heel fijn vinden als u dit voor de kinderen
en de school wilt doen!!!

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

Kind op Maandag/Palmpasen.
Op vrijdag 23 maart gaan we op school een Palmpasenoptocht houden. De kinderen
maken samen Palmpaasstokken. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Palmpasen is de zondag vóór Pasen. We denken er dan aan dat Jezus als Koning
Jeruzalem binnenreed. De mensen spreidden toen hun jassen uit op de straten en
zwaaiden met palmtakken als eerbetoon aan Hem. Ze riepen: “Hosanna, gezegend is Hij
Die komt in de naam van de Heer!”
De palmpaasstok heeft de volgende symbolen die verwijzen naar het lijden, sterven en
de opstanding van Jezus:
-

De stok is in de vorm van een kruis: Jezus stierf aan een kruis om onze straf te
dragen en het weer goed te maken tussen God en ons!

-

Aan de stokken werden oorspronkelijk takken gemaakt, die verwijzen naar de

-

palmtakken waarmee de mensen Jezus toewuifden.
Boven op de stok komt een haan van brood: de haan verwijst naar de haan die
kraaide toen de discipel Petrus Jezus verloochend had en het brood verwijst

-

naar het brood dat Jezus brak en uitdeelde tijdens het laatste avondmaal met
Zijn discipelen.
De stok wordt versierd met snoepjes. Eitjes bijvoorbeeld verwijzen naar nieuw
leven: Jezus blijft niet in het graf, Hij is opgestaan en ook wij mogen eeuwig
leven met Hem als we in Hem geloven!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Denkt u nog even aan de schoonmaakavond op dinsdagavond 27 maart. Wilt u zelf even
een emmer en doeken meenemen. Samen gaan we dan soppen en proberen de klas weer
een frisse uitstraling te geven. We hopen dat u allemaal zult komen. Vele handen maken
immers licht werk En bovendien is het altijd erg gezellig. We beginnen om 19.00 uur!
22 maart is Vienna Yau 4 jaar geworden. Zij heeft al enkele dagen gekeken in de klas.
Maar vanaf 22 maart is zij dan echt 4 jaar en komt in de klas bij juf Nelleke. Vienna
heel plezier bij ons op school. WELKOM.
Op woensdag 28 maart moeten de boeken van Boekenbas weer mee terug naar school.
De kinderen die nog geen boek mee gehad hebben, krijgen dan het boek: Kleine ezel en
jarige Jakkie mee naar huis. Veel leesplezier.
Donderdag 29 maart vieren we het Paasfeest op school. We gaan met elkaar lunchen
tussen de middag. De lunch wordt verzorgd door de dames van de activiteitencommissie.
De kinderen moet zelf wel een bord, beker en bestek meenemen. Ook voor de
fruitpauze: fruit en drinken. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag, ook dan zijn de kinderen vrij. Evenals maandag 2
april: 2e Paasdag. We hopen dat u allemaal goede dagen zult hebben.

Vooruitblik:
* Dinsdag 27 maart: schoonmaakavond
* Woensdag 28 maart: Boekenbas terug
* Donderdag 29 maart: 14.00 uur vrij
* Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag

Nieuws uit groep 3:
Morgen houden wij de Palmpasenoptocht! Komt u kijken? Wij starten rond 11.15 uur en
lopen door de wijk.
Donderdag 29 april is er een continurooster tot 14.00 uur. De kinderen eten tussen de
middag op school. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een bord, bestek en beker mee
heeft? Voor de lunch wordt gezorgd door de activiteitencommissie.
Wij hopen de kinderen dinsdag 3 april weer op school te zien!
Veilig leren lezen
De clusters sch-, -ng, -nk en –ch zijn nu aangeleerd. Dat valt niet altijd mee maar wij
blijven flink oefenen!
Ook lezen wij elke week een vaste leestekst om het lezen te bevorderen. Dit doen wij in
drie stappen: eerst leest de leerkracht de tekst helemaal voor, dan lezen wij in koor
(samen) en dan leest één van de kinderen door (beurtelings lezen kinderen nu een stukje
van de tekst).
Deze manier kunt u ook goed toepassen bij het lezen van de woordjes thuis.
Rekenen
Wij sluiten volgende week blok 6 af met de bloktoets.
Kranten
Heeft u thuis oude kranten? Wij kunnen wel een stapel gebruiken!

Nieuws uit groep 4:
De kinderen zijn volop aan het oefenen voor korfbal. Het is fijn om te zien hoe
enthousiast ze zijn. We hebben gelukkig hele deskundige trainers.
Volgende week donderdag ( 29 maart) hebben we een continurooster. De kinderen
krijgen dan een paaslunch op school. Het zou erg fijn zijn, als alle kinderen zelf een
bord, beker en bestek meenemen. Voor eten en drinken wordt dus gezorgd. Het wordt
vast heel gezellig. Voor in de kleine pauze (rond 10.00 uur) moeten de kinderen wel zelf
iets meenemen. Omdat we die dag een continurooster hebben, zijn we om 14.00 uur vrij.
Zijn er nog kinderen die mee willen doen met de bevrijdingsloop? Dan kunnen ze het
briefje nog inleveren tot en met vrijdag 23 maart.

Nieuws uit groep 5:
Wat fijn dat er zoveel moeders en een vader aanwezig waren bij onze boekpresentatie.
Heel leuk, de kinderen genieten erg van de belangstelling die ze wel verdiend hebben na
het maken van zo’n mooi boek. Bedankt!!!

Deze week hebben de kinderen het spreekbeurtrooster meegekregen. Allemaal veel
succes met de voorbereidingen. Ik hoor dat sommige kinderen al best ver zijn, leuk!
Met rekenen oefenen we de zogenaamde “grote tafelsommen”: 7x26=……
Eerst 7x20, dan 7x6 en beide antwoorden tel je bij elkaar op. Best moeilijk voor
kinderen die de tafels nog niet goed kennen. Blijft u thuis oefenen? Deze week krijgen
de kinderen dit soort sommen als huiswerk mee, wat extra oefening kan goed helpen.
Ziet u erop toe dat uw kind het huiswerk uiterlijk donderdag 29 maart weer meeneemt
naar school?
We hebben ook gewerkt met dozen: twee dezelfde dozen hadden we in de klas, één
vouwden we open. Waar is dan de onderkant? Wat zijn de zijkanten? Daarna gingen we
in tweetallen uitvouwen en dozen bij elkaar zoeken. Dat was een leuke en leerzame les!
We gaan volgende week ook nog aan de slag met een pak suiker en bekertjes: kilo, 500
gram, 100 gram… Samen wegen en vergelijken!
Thema 5 van taal en spelling willen we volgende week afronden, dan beginnen we na Pasen
aan een nieuw hoofdstuk.

We hebben een paastafel in de klas, met daarop platen, boeken en spullen die verwijzen
naar het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Een olieflesje, “palmtakken”, een
lammetje, een kruis… Er komt nog meer bij de komende week. Er hangt een slinger bij:
Op weg naar Pasen! Zo bereiden we ons samen voor op het komende Paasfeest, dat we
ook met de kinderen in de klas willen vieren op donderdag 29 maart!
Vooruitblik:
- Vrijdag 23 maart: uiterste inleverdatum strook bevrijdingsloop.
- Donderdag 29 maart: Huiswerk inleveren.
- Donderdag 29 maart: Paasviering met de kinderen in de klas.
- Donderdag 29 maart: continurooster, kinderen zijn om 14.00 uur vrij! De
kinderen krijgen een Paaslunch van de AC, wel zelf bord, beker en bestek
meenemen!!!

Nieuws uit groep 6:
Aanstaande maandag staat de meedoeles van Paxze gepland. De groepen zijn ingedeeld
en u heeft hier via de mail en op papier bericht over gehad. We hopen op twee hele fijne
rondes van de meedoeles.
Volgende week dinsdag, 27 maart, zijn we toe aan onze derde topografietoets van
Topomaster. De volgende toets gaat over de provincies Overijssel, Flevoland en
Gelderland. De levels die daarbij horen zijn 7 t/m 9. Het is van belang dat de kinderen
de hoofdsteden van deze provincies foutloos kunnen schrijven. Oefent u met hen voor
een mooi resultaat? De kinderen hebben deze week de papieren kaart meegekregen,
zodat ze thuis ook met behulp van de kaart kunnen oefenen. We lopen via de site van
topomaster tegen een technisch probleem aan, waardoor de kinderen misschien
makkelijker en/of beter via de kaart kunnen oefenen.

Groep 7 en 8:
VOC schip de Halve Mean
Woensdagmorgen 28 maart brengen groep 7 en groep 8 om 11.00 een bezoek aan VOC
schip de Halve Mean. Deze is vanwege de sail in kampen. We gaan daar een
educatieproject volgen van een uur over de VOC als aansluiting op de Hanze. Zouden de
kinderen deze morgen allemaal hun fiets mee willen nemen?

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week

De kampioen van de week is Lorenzo! Lorenzo is kampioen in samenwerken en rekenen. En
hij heeft een goed en leuk innerlijk.
Palmpasen
Vrijdag 23 maart gaan wij, samen met groep 5, 6 en 7, de onderbouw helpen tijdens de
Palmpasen optocht.
Schoonmaakmiddag
Dinsdagmiddag 27 maart houden wij een schoonmaakmiddag in groep 8. Zouden de
kinderen een emmer, een schoonmaakdoek en een stoffer en blik mee naar school willen
nemen?
Belangrijke data:








23 maart: huiswerk
9 april: toets 3 geschiedenis
10 april: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes> taal actief 4 > groep 8 > 22 l cht
ch, 23 l ei, 24 l ij, 25 l au en 26 l ou
Individuele datum: spreekbeurt
16 april: toets topografie (kaart D + level 10, 11 en 12)
23 april: toets Engels

