Belangrijke data:
-

Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie
Week van 14 mei: Korfbalweek
Dinsdag 15 mei: Schoolfotograaf (alleen groepsfoto’s)
Zondag 20 mei en maandag 21 mei: Pinksteren
Dinsdag 22 mei: schoolreisje groep 1 t/m 7
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 mei: kamp groep 8

Jarigen deze week en in de meivakantie:
- 6 mei: Amando Piening uit groep 4
- 13 mei: Rafael Piening uit groep 6
- 14 mei: Joris Bastiaan uit groep 1/2
- 14 mei: Benjamin Schilder uit groep 8
- 17 mei: Mahmoud Elatar uit groep 6

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 17 mei.

Kanjerregel volgende week:
Niemand blijft zielig!

Algemeen
Lampionnenwagen
Het is gelukt! Er rijdt vanavond een mooie lampionnenwagen van de Emmaschool mee! Alle
ouders die hebben geholpen nogmaals hartelijk dank! Zonder jullie hulp was dit onmogelijk
geweest. Wat is dit mooi gelopen! Enthousiaste ouders op een schoonmaakavond, een
ouder die dit oppakt en zie: in luttele weken is er een mooie wagen gebouwd, is er kleding
gemaakt voor de kinderen. Dit alles met maar één doel: we willen dat de kinderen een mooie
avond hebben! Zonder de hulp van een aantal bedrijven die geheel belangeloos gesponsord
hebben was dit ook niet gelukt. Ook die bedrijven allemaal hartelijk bedankt!!!! Het is altijd
lastig om namen te noemen. Er zijn zoveel mensen die hebben geholpen. Toch mag 1 naam
hier niet onvermeld blijven. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Hadascha van der Vegt.
Zij heeft als ‘spin in het web’ wel heel veel geregeld. Hadascha bedankt. Nu hopen dat de
kinderen vanavond een heel mooie avond hebben.

Studiemiddag
Afgelopen dinsdag hebben we als team een extra workshop gedaan in ons visietraject.
We hebben kennis genomen van de aanpak Thinking for Learning. Het was een
inspirerende middag. We zullen als team gaan overleggen hoe we nu verder gaan.

Nieuws van de AC
Koekenactie
De koekenactie was een succes, we hebben ruim €850,- verdiend aan de actie!
Jullie zijn verkoopkanjers, super goed gedaan!
De kleuters hebben met de klas het meest verkocht en krijgen daarvoor deze week een
lekkere traktatie!

Alicia Borghouts uit groep 6 heeft de meeste koeken verkocht! Zij wint de prijs, deze
zal ze ook deze week ontvangen.

Sport- en spelletjesdag
De opbrengst van de koekenactie zal zoals eerder gezegd o.a. besteed worden aan de
sport- en spelletjesdag van 22 juni.
De AC is inmiddels achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen van deze
dag.
Na de vakantie volgt er meer informatie en zullen we u ook vragen om hulp voor deze
ochtend.
Maar u mag het alvast in de agenda zetten, vrijdag 22 juni van 8.30 – 12.00 uur
sport- en spelletjesfeest, sportpark Hagenbroek.

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

Kind op Maandag

In de meivakantie is het Hemelvaartsdag: de dag waarop we eraan denken mogen dat
Jezus naar de hemel ging, terug naar Zijn Vader nadat Zijn werk op aarde klaar was.
Wat moet dat heerlijk voor Hem geweest zijn: na Zijn lijden en sterven (voor ons!!!) en
Zijn opstanding weer terug naar Huis, naar die heerlijke plek zonder pijn en verdriet.
Wat doet Hij daar? Het staat in de Bijbel: bidden! Bidden voor ons, wat heerlijk hè? Hij
blijft voor ons zorgen zolang wij hier op aarde zijn en Hij maakt plaatsen klaar in de
hemel voor alle mensen en kinderen die in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Hij zit nu
op de troon in de hemel en ik las dat Hemelvaartsdag daarom ook wel Koningsdag wordt
genoemd. Dus… 2x Koningsdag in de meivakantie!

Schoolreizen
Op dinsdag 22 mei gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Hieronder
alvast de tijden en bijzonderheden:
-

Groep 1/2 gaat naar het Giga Konijnenhol in Beerze. Ze vertrekken om 09.00 uur

-

bij school en hopen om 15.00 uur weer terug te zijn. Ze krijgen overdag
onbeperkt ranja te drinken, tussen de middag eten ze friet met mayo en 3 snacks
en ze krijgen nog een waterijsje.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn van 09.15
uur-17.00 uur. Zij kijgen friet met mayo en een waterijsje.

-

Groep 5 t/m 7 gaat naar Slagharen van 09.00-17.00 uur. Zij krijgen friet met
mayo en een pakje drinken.

U wordt na de vakantie nog nader geïnformeerd over wat er precies geldt voor het
schoolreisje van uw kind, maar nu bent u alvast van de belangrijkste zaken op de hoogte.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
We hebben gezellige Koningsspelen gehad. We bedanken alle ouders, die ons hebben
geholpen. En ook meester Maarten voor het bedenken van de spelletjes. Het was zeker
geslaagd, bovendien hadden we er prachtig weer bij.

In de klas stelde de juf de vraag: “ Als je de baas van onze school zou zijn, wat wil
je dan doen?”
* Dat we altijd vrij zijn.
* Dat er meer wc's zijn.
* Dat er schone wc's zijn.
* Dat we altijd vakantie hebben.
* Dat de juffen niet de baas zijn, maar de kinderen.

* Dat we nooit meer hoeven te werken.

Vrijdag 18 mei hebben we juffendag. We vieren dan de verjaardagen van juf Angela, Juf
Nelleke, Juf Kim en juf Willi.
We willen onze verjaardagen vieren in Speeltuin de Speelpoort Engelenbergplantsoen 5
Kampen.
U kunt uw kind/eren brengen tussen 8.45 uur en 9.00 uur.
De kinderen hoeven deze morgen geen en drinken mee te nemen. Daar zorgen de juffen
voor.
U mag uw kind/eren weer ophalen om 11.45 uur
We hopen er een gezellige morgen van te maken.

We wensen u allemaal een hele fijne vakantie en op maandag 14 mei hopen we alle
kinderen weer op school te zien!

Nieuws uit groep 3:
Deze week was Alex voor het laatst bij ons in de klas. Hij start na de meivakantie op de
Morgenster i.v.m. een verhuizing. Wij wensen hem een hele fijne tijd op zijn nieuwe
school en zullen hem zeker missen!
Wij hebben een periode samen met de kinderen geoefend met de taakbrief. Na de
vakantie gaan wij het werken met de taakbrief uitbreiden naar twee keer per week.
Op dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf op school. Deze ochtend worden er alleen
groepsfoto’s gemaakt. Deze ochtend gaan wij niet naar gym i.v.m. het maken van de
foto’s.
Op vrijdag 18 mei werkt juf Angela in groep 3.

Op deze dag vier ik mijn verjaardag samen met juf Willi, juf
Nelleke en juf Kim. Deze vrijdagochtend nodig ik alle kinderen van
groep 3 uit in speeltuin De Speelpoort, Engelenbergplantsoen 5 in
Kampen. U kunt uw kind/eren brengen tussen 8.45 uur en 9.00 uur.
De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken mee te
nemen. Daar zorgen wij voor. U mag uw kind/eren weer ophalen om
11.45 uur en hopen er een gezellige morgen van te maken!
Juf Margreet viert haar verjaardag op een ander moment samen met de kinderen!
Tot slot willen wij alle kinderen en ouders/verzorgers een fijne vakantie toewensen en
hopen elkaar op maandag 14 mei weer te zien!

Nieuws uit groep 4:
Er is deze week geen nieuws uit groep 4.

Nieuws uit groep 5:
We hebben bij rekenen geleerd dat een liter bestaat uit 100 centiliter, dat een meter
bestaat uit 100 centimeter, dat een kilo bestaat uit 1000 gram en dat een euro bestaat
uit 100 cent. Ook een halve liter, een kwart kilo en een kopje van 100 centiliter kennen
we inmiddels. We blijven ook oefenen met grote tafelsommen als 8x45=… en grote
deelsommen als 720:8=… Het blijft dus nodig om veel te oefenen met de tafels (op
school, maar ook thuis!)
Met taal hebben we geoefend met bijvoeglijke naamwoorden en met achtervoegsels: baar, -lijk en –heid. Bijvoorbeeld: dankbaar, mannelijk en waarheid.
Bij spelling oefenen we nog met woorden als kasteel, hond en jager.
De kinderen krijgen deze week geen apart huiswerkblad mee, maar het is wel de
bedoeling dat ze dagelijks blijven lezen in de meivakantie. Tien minuten per dag zou heel
mooi zijn, dat kost niet veel tijd en uw kind heeft er veel profijt van! Twee weken niet
oefenen zou erg jammer zijn, ook met het oog op de Cito-toetsen van eind groep 5!
Heel, heel erg bedankt allemaal voor de superleuke verjaardag die we samen mochten
vieren en de mooie cadeautjes die ik heb gekregen, ontzettend leuk om zo verrast te
worden!!!
Ook de Koningsspelen waren heel geslaagd. Fijn dat er ouders wilden helpen, bedankt! En
de korfbalmoeders zijn ook al zo druk met het trainen, ook voor jullie: hartelijk dank! En

de kinderen zijn erg enthousiast over de creamiddagen, dus ook alle begeleiders van
deze activiteiten wil ik hierbij hartelijk bedanken!

Vooruitblik:
- Eerst mogen we lekker genieten van Koningsdag en twee weken meivakantie: rust
lekker uit en graag tot ziens op maandag 14 mei!
- Week van 14 mei: Korfbalweek.
- Dinsdag 15 mei: Schoolfotograaf (alleen groepsfoto)
- Op dinsdag 22 mei willen we op schoolreis gaan naar Slagharen. In het algemene
gedeelte van dit Emmapraatje kunt u alvast lezen over de tijden en het
eten/drinken.
Allemaal een fijne vakantie en hartelijke groeten van juf Marjet!

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

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 Noa! Noa is kampioen in veel zelfvertrouwen hebben, leuke
kleding dragen en haarzelf in bedwang houden.
Musical
Misschien heeft u al van uw kind gehoord dat we in groep 8 al druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor de musical. Het is de bedoeling dat de kinderen na de meivakantie
hun tekst kennen. Zou u uw kind hiermee willen helpen?
Kamp
Maandag 14 mei krijgen de leerlingen de laatste brief mee met informatie over kamp.
Belangrijke data:






Individuele datum: spreekbeurt
17 mei: toets aardrijkskunde
31 mei: toets topografie E (level 13, 14 en 15)
5 juni: dictee thema 7: www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 27 l i, 28
l ig, 29 l lijk, 30 l heid en 31 l teit

