Belangrijke data:
-

Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
Vrijdag 20 april: Koningsspelen, continurooster, dus de kinderen zijn om 14.00 uur
vrij!
Dinsdag 24 april: continurooster i.v.m. studiemiddag team, kinderen om 14.00 uur
vrij!

Jarigen deze week:
13 april: Hans Bastiaan uit groep 5

We wensen je een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 19 april

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar.

Algemeen
Welkom lief zoontje en broertje!
Dat staat er op het kaartje dat we van juf Margot kregen! Wij zijn blij dat we kunnen
vertellen dat juf Margot donderdag 5 april is bevallen van een zoon. Zijn naam is Sepp.
Met Margot en Sepp gaat het beiden erg goed. Grote broer Pim vindt het ook reuze
interessant en gezellig allemaal. We wensen Margot nog een hele fijne tijd.
Wilt u een kaartje sturen? Het adres is Bovensingel 164, 8266 BX Kampen.

Meisjesvoetbal
Woensdagmiddag hebben onze ‘Emma-leeuwinnen’ meegedaan aan het Cruijff
voetbaltoernooi. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van coach Gerrit van Dijk.
Hieronder vindt u een verslagje dat door de dames zelf is gemaakt.
Gisteren deden we mee aan het Cruijff toernooi. Het was heel leuk. De eerste drie
wedstrijden hadden we gewonnen. Maar de laatste twee hadden we verloren. Jammer,
anders waren we naar de finale gegaan. We moesten wel lang wachten tot we aan de
beurt waren. Maar het was wel een leuke middag. We hebben niet gewonnen, maar dat
maakt ons niet uit.
We zijn trots op onze sportieve meiden! Gerrit bedankt voor de begeleiding bij dit
gebeuren.

Lampionnenwagen.
We zijn blij met het aantal mensen dat wil meehelpen bij het bouwen van een
lampionnenwagen.
Zaterdag 14 april as. wordt met de werkzaamheden begonnen. Alle bouwers wordt
verzocht zelf wat gereedschap mee te nemen. Denk hierbij aan schaven, hamers,
schroevendraaiers, boormachines, zagen, enz. enz.
We hebben een oproep gedan om materialen beschikbaar te stellen die bij het thema
strand passen. Denk aan: parasols, lampjes, strandstoeltjes enz. Wie heeft wat liggen
dat we zouden kunnen lenen? Deze spullen krijgt u na afloop weer terug. Materialen kunt
u zaterdagmorgen vanaf 9.00 brengen aan de Reigerweg 12.
Tot slot: Er wordt nog gezocht naar jute zakken. Deze zakken gaan niet stuk en u krijgt
ze na de lampionoptocht weer heel terug. Wie kan helpen?

Ter herinnering
Denkt u aan het betalen van de schoolreis?

Nieuws van de AC
Wij zijn benieuwd hoe het is gegaan met de verkoop van de koeken.
We hoorden al van veel kinderen dat ze druk aan het verkopen waren, dat is goed om te
horen!
Willen jullie allemaal je verkooplijst meenemen naar school en uiterlijk vrijdag 13 april
inleveren bij je eigen juf?

Dan kunnen wij de koeken gaan bestellen bij bakker Fuite. Dinsdag 24 april krijgen jullie
ze dan mee naar huis.
Binnenkort horen jullie wie de meeste koeken heeft verkocht en welke klas er met een
prijsje vandoor gaat!

Avondvierdaagse: herhaalde oproep!
Twee weken geleden stond er in het Emmapraatje een oproep voor hulp bij het
organiseren van de avondvierdaagse. Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Wie wil
helpen? Graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan juf Marjet
(marjet@emmaschoolkampen.nl of in de klas van groep 5!)

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

Kind op Maandag

Ook de komende week vertellen en werken we over Samuel. Het weekthema is: “Weet
wat je doet!” Dat slaat vooral op de Filistijnen, vijanden die de ark van de Heere hebben
buitgemaakt. Dat pakt niet goed uit voor hen…

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Zoals u allemaal gehoord hebt, gaan wij meedoen met de lampionoptocht. Alle groepen
zullen helpen met het maken van lampions etc. Zo ook de kleuters. Zij gaan lampions
prikken, maar de lampions in elkaar zetten lukt de kinderen nog niet. Welke ouders
willen misschien helpen om deze lampions af te maken?
U mag het thuis doen, maar ook op school op dinsdag 17 april of woensdag 18 april. Want
vele handen maken licht werk.Wilt dit even aan de juf doorgeven? Alvast heel erg
bedankt!

Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We beginnen om half 9 op het plein met de
Koningsdans: Fitlala.
Daarna lopen we met de kleuters naar het het hockeyveld. Op het veld zullen we
spelletjes gaan spelen, die bedacht zijn door gymmeester Maarten. Voor deze spelletjes
hebben we een aantal moeders/vaders/oma's nodig, die de kinderen willen begeleiden.
Kunt u ons helpen? U kunt dit doorgeven aan de juf. Na de spelletjes lopen we samen
terug naar school, waar we samen zullen eten. U kunt uw kind/eren gewoon om 12.00 uur
weer bij school ophalen. We hopen dat het een leuke, sportieve ochtend zal worden.
Dinsdagmiddag hebben we een wandeling gemaakt. We zijn op zoek gegaan naar
verschillende bloemen.
Het weer werkte mee, het was reuze gezellig. Ook hebben we onderweg nog even
gespeeld in een speeltuin.
Vooruitblik:
* Dinsdag 17 april: bevrijdingsloop
* Vrijdag 20 april: Koningsspelen
* Dinsdag 24 april en donderdag 26 april: continurooster tot 14.00 uur, de kinderen
moeten zelf een broodje/drinken meenemen.

Nieuws uit groep 3:
Misschien was het u al opgevallen; het is stil op de Parro app. Onze proefperiode is
verlopen en daarom ligt het nu even stil. Intern zijn wij nu de voor- en nadelen van deze
app aan het afwegen voor we besluiten wat te doen.
Ondertussen zijn wij al druk bezig voor Moederdag.
Op donderdag 26 april geven wij de cadeautjes aan de kinderen mee naar huis.
Voor in de agenda:
 Vrijdag 20 april doen wij mee aan de Koningsspelen! Leuk als uw zoon/dochter dan
in het rood, wit blauw of oranje naar school komt.
Per mail heeft u al kunnen lezen wat de bedoeling van deze ochtend is.
Wij zijn van 09.00 uur – 10.30 uur op de Hockeyvelden van Hockey Club Kampen.
Een sportieve dag met veel beweging! Er zal nog een oproep gedaan worden welke
ouders/verzorgers deze ochtend daar willen helpen.
We sluiten op school de ochtend af met een koningslunch.



Dinsdag 24 april hebben wij een extra continurooster tot 14.00 uur. Denkt u
eraan om uw zoon/dochter een lunch mee te geven?
Donderdag 26 april hebben wij ook een continurooster tot 14.00 uur. Ook dan
graag een lunch meegeven.

Nieuws uit groep 4:
Volgende week 20 april, doen wij mee met de Koningsspelen. We beginnen de dag op
school door met alle kinderen een dans te doen, Fitlala. Juf Brenda stuurt de ouders van
de onderbouw nog een mail over deze dag omdat het een en ander nog niet duidelijk was.
Het zou leuk zijn als alle kinderen deze dag iets van oranje kleding kunnen dragen. Het
is handig als de kinderen hun eigen bord, beker en bestek meenemen.
Op woensdag 25 april vieren juf Helma en juf Marianne hun verjaardag op school, samen
met de kinderen. De kinderen hebben al een brief gekregen hierover. Als de kinderen
het leuk vinden mogen ze verkleed komen en ze hoeven die morgen geen eten en drinken
mee te nemen. We maken er een gezellige morgen van met elkaar.
Op school doen we op allerlei manieren aan leesbevordering. We proberen zo het lezen
te stimuleren. We doen dat met verschillende werkvormen. Eén van die werkvormen
willen we aan u als ouders laten zien, en wel op donderdagochtend 26 april, om 8.30 uur.
We willen u dan ook het prentenboek laten zien, dat groep 4 heeft gemaakt tijdens een
workshop onder begeleiding van Quintus. Het zal ongeveer 15 minuten duren. Daarna
volgen wij weer het gewone lesprogramma. Welkom allemaal!

Nieuws uit groep 5:
Bij taal leerden wij een gedichtje,
Vandaar deze start van ’t berichtje,
Een regel of vijf,
Niet te saai en te stijf,
Maar grappig, ’t geeft een blij gezichtje!
En zo’n grappig gedichtje van 5 regels noemen we een limerick! Dat leren we bij taal:
poëzie. Een andere dichtvorm die we geleerd hebben is een sonnet: een gedicht van 14
regels dat meestal over je gevoelens gaat.
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen: we gaan dan met alle bovenbouwgroepen van
half 11 tot 12 uur spelletjes doen op de hockeyvelden. Meester Maarten organiseert dit
voor ons, daarom vervallen zijn gymlessen op donderdag 19 april. Maar… we krijgen
beweging genoeg die week, want op 20 april is ook de korfbalclinic. Na de Koningsspelen
gaan we terug naar school om te eten, maar na het eten vertrekken de korfballers naar
het korfbalveld voor een korfbalclinic onder leiding van een beroemde Kamper
korfbalspeler. Die clinic duurt tot 14.15 uur, dus de korfbalkinderen zijn iets later vrij
dan normaal bij een continurooster. Het is de bedoeling dat alle kinderen die dag op de
fiets naar school komen, ook degenen die niet korfballen. Dus niet vergeten: fiets mee
naar school op vrijdag 20 april!
De korfbalkinderen krijgen dan om 14.15 uur vrij vanaf het korfbalveld en niet vanaf
school. De kinderen die niet korfballen zijn om 14.00 uur vrij vanaf school.
Op dinsdag 10 april was het “buitenles-dag”, dus: lekker buiten lezen…

Op woensdag 25 april vieren we feest in de klas: de verjaardag van de juf! Dan hoeven
de kinderen dus geen eten of drinken mee te nemen!
Als huiswerk krijgen de kinderen deze week een leesblad mee. Het is de bedoeling dat
ze dagelijks thuis 10 minuten oefenen met het lezen van dit blad, zodat het steeds
sneller en nauwkeuriger gaat. Succes!!!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 13 april: Dylana
- Maandag 16 april: Romy
- Dinsdag 17 april: Sven
Succes met de voorbereidingen!
Vooruitblik:
- Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
- Donderdag 19 april: geen gym (i.v.m. hulp meester Maarten bij Koningsspelen
op 20 april vervallen zijn lessen op 19 april)
- Vrijdag 20 april: Koningsspelen en korfbalclinic, continurooster
- Dinsdag 24 april: continurooster, 14.00 uur vrij!
- Woensdag 25 april: verjaardag juf vieren!

Nieuws uit groep 6:
Groep 6 is met spelling druk bezig met het leren van nieuwe weetwoorden. De kinderen
hebben de woorden met weetregels: c klinkt als k, c klinkt als s, woorden die eindigen op
-heid vorige week mee naar huis gekregen om te oefenen. Hopelijk oefent u thuis ook
weer met deze weetwoorden, zodat de kinderen aanstaande maandag 16 april het dictee
goed kunnen maken.
We hebben afgelopen maandag de eerste twee spreekbeurten gehad. Jorrit en Rafael
hebben hun spreekbeurt gehouden en wat hebben zij dit goed gedaan. Jorrit hield zijn

spreekbeurt over turnen en liet ook verschillende oefeningen zien. Rafael deed zijn
spreekbeurt over judo en had ook veel mooie voorbeelden en materialen bij zich. Alle
kinderen zijn ingepland en hebben het formulier en rooster van de spreekbeurten vorige
week mee naar huis gekregen. Mocht het om een bepaalde reden niet lukken om de
spreekbeurt thuis te maken, dan kan uw kind in overleg op school aan de spreekbeurt
werken. Vaak is er na schooltijd ook de mogelijkheid om even samen met de juf naar de
spreekbeurt te kijken als er nog vragen zijn.
Volgende week vrijdag hebben de kinderen de Koningsspelen. 's Ochtends zullen de
kinderen sporten en de kinderen die meedoen met de korfbalwedstrijden hebben 's
middags ook nog een clinic. Meer informatie hierover vindt u in de meegekregen brief.
De juffen hebben naar aanleiding van de Paxzeles voor alle kinderen een "geheime
vriend" uitgezocht. De kinderen weten zelf wie zij hebben en nu is het de kunst om
diegene de komende week een aantal complimenten te geven. Het is erg leuk om te zien
dat kinderen hier enthousiast mee aan de slag gaan en dat ze ook al heel veel andere
kinderen bewust complimenten geven. Soms hebben we het alleen niet door dat we een
compliment krijgen, maar de geheime vriend zal zeker zijn of haar best doen.

Nieuws uit groep 7:
We zijn weer thema’s aan het afronden. Volgende week hebben we de taaltoets en
sluiten we ook spelling af met op maandag het woordendictee en vrijdag het
zinnendictee.
Bij elk woordendictee hoort ook een werkwoorddictee. De afgelopen maanden hebben we
hier extra op ingezet en dat is goed te merken. Dit thema is het voltooid deelwoord
erbij gekomen.
Dat schopte alles eerst even door de war. Bij sommige woorden is het namelijk best
lastig. We schrijven ‘hij verhuist naar een ander land’ maar ook ‘hij is verhuisd naar een
ander land’. We blijven oefenen met de vraag: is het werkwoord een persoonsvorm of
een voltooid deelwoord? We merken wel dat ook dit steeds beter gaat.
Werkwoordspelling is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dus dat blijven we ook fijn
doen. Komende maandag hebben de kinderen de aardrijkskundetoets van thema 2. Ze
hebben het leerblad al meegekregen naar huis. We hebben met de kinderen gesproken
over huiswerk inleveren en nakijken. Ze hebben zelf het volgende besloten: Het
huiswerk wordt op vrijdag ingeleverd. Maandag kijken we dit samen na en wordt er nieuw
huiswerk meegegeven. Dit heeft als voordeel dat alles voor het weekend ingeleverd is en
we echt weekend hebben.
Volgende week dinsdag komt er een veteraan op bezoek. Hier hebben we erg veel zin in!
Vrijdag 20 april hebben de kinderen de Koningsspelen. 's Ochtends zullen de kinderen
sporten en de kinderen die meedoen met de korfbalwedstrijden hebben 's middags ook
nog een clinic. Meer informatie hierover vindt u in de meegekregen brief. We zoeken
nog ouders die zouden willen helpen bij de spellen. Kunt u ons helpen?

Nieuws uit groep 7 en 8:
Project: Veteraan in de klas
Dinsdagmiddag 17 april komt veteraan Rob van der Poel bij ons op bezoek. Hij gaat in
gesprek met de leerlingen van groep 7 en 8 over zijn uitzendingen in Kosovo en Bosnië.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Noëlle! Noëlle is kampioen in uitleggen, keepen en in een
aardig innerlijk hebben.
Eindtoets: Route 8
Vrijdag 13 april krijgen de leerlingen een brief voor zichzelf en een brief voor de
ouders mee naar huis met informatie over de eindtoets.
Belangrijke data:





Individuele datum: spreekbeurt
13 april: huiswerk
16 april: toets topografie (kaart D + level 10, 11 en 12)
23 april: toets Engels

