Belangrijke data:
-

Vrijdag 22 juni: Sportochtend van half 9 tot 12 uur
Dinsdag 17 juli: Laatste schooldag + continurooster (14.00 uur vrij!)

Jarigen deze week:
- 23 juni: Emma Young uit groep 1/2
- 24 juni: Alicia Borghouts uit groep 6
- 27 juni: Quinten van den Brink uit groep 1/2
- 27 juni: Manuel van Eekeren uit groep 4
- 27 juni: Rik Kroon uit groep 1/2
- 27 juni: Kobus Pater uit groep 6
- 27 juni: Marie van Wanrooy uit groep 1/2
- 28 juni: Mees Kanis uit groep 1/2

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 28 juni

Kanjerregel volgende week:
We vertrouwen elkaar.

Algemeen
Vakdocent muziek
Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de werkdruk in het primair
onderwijs aan te pakken, is het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling.
Werknemers mochten zelf aangeven hoe de middelen het best konden worden ingezet.
Het team van de koningin Emmaschool heeft er voor gekozen een vakdocent muziek in te
zetten voor 1 dag in de week. Als de vakdocent in de klas komt, kan de betrokken
leerkracht even aan de slag met andere zaken zoals bijvoorbeeld administratie,
kopiëren, enz. Daarnaast denken we dat het ook zeker het muziekonderwijs op onze
school ten goede zal komen. We zijn blij dat juf Nelleke Hoekstra bereid is om deze
taak op zich te nemen. Dus naast de twee ochtenden die juf Nelleke in groep 1-2 zal
komen, zal zij ook in elke klas een muziekles verzorgen.
Daarmee was het geld voor de werkdrukvermindering nog niet helemaal opgebruikt. We
kunnen het aantal uren voor de onderwijsassistent ook nog uitbreiden. Misschien is er
dan nog een klein beetje geld over. Als dit het geval is, zullen we dat gebruiken om aan
het eind van het schooljaar groep 8 op een prettige manier de musical te alten oefenen.
Het geld dat nu beschikbaar komt is niet éénmalig, maar zal ook in de toekomst
beschikbaar zijn. Het bedrag wordt de komende paar jaar zelfs nog iets verhoogd. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee.

Hinderlijke foutjes
In het vorige Emmapraatje stonden een paar hinderlijke vergissingen. De datum van het
continurooster staat nu bij de belangrijke data juist weergegeven. Groep 1-2 gaat
vrijdag 29 juni naar de bibliotheek. Op vrijdag 22 juni is de sportdag.

Sportdag
Morgen is het dan zo ver. We hopen een fijne sportdag en dat het weer een beetje mee
werkt. In deze mail vindt u behalve dit Emmapraatje ook nog een bijlage met informatie
over de sportdag.
WoWi in de wijk
Op dinsdag 26 en woensdag 27 juni komt de bieb naar Brunnepe! Een biebbus vol
techniek en gadgets staat dan op 4 verschillende plekken in de wijk.

Workshops groep 6 en 7
Op dinsdag en woensdagochtend worden er onder schooltijd workshops gegeven.

Leerlingen van groep 6 en 7 van de Dr. Bouwmanschool, Koningin Emmaschool en OJS
Het Scala doen hier aan mee. Ze gaan aan de slag met programmeren door middel van
een spel, ontwerpen 3D-objecten, creëren een virtuele wereld die door een VR-bril kan
worden bekeken en maken een eigen film met special effects.
Bij onze school zal de bus plaatsnemen naast het schoolgebouw, dus bij de
parkeerplaatsen. Wilt u hier op die dag rekening mee houden? Dit betekent ook dat het
’s middags lastiger wordt om uw zoon of dochter langs de school naar het plein te laten
fietsen.
Nieuwsgierig?
Hier vind je een filmpje van de Bibliotheek Noord-Veluwe waar de Wowi-bus vorig jaar
op bezoek was.

WoWi voor iedereen
Wil je dit met eigen ogen zien of met eigen handen uitproberen? Op woensdagmiddag
27 juni van 12.15 tot 17.00 uur staat de bus op het parkeerterrein bij winkelcentrum
Hanzeplein. Alle wijkbewoners, van 0 tot 100 jaar, zijn van harte welkom om de bus te
bezoeken.
Meer bieb in Brunnepe
De leerlingen in Brunnepe zijn al gewend dat de bieb naar ze toe komt op school.
Leesconsulenten Greta Engelsman en Anne van Laar zijn wekelijks te vinden op de Dr.
Bouwmanschool, Koningin Emmaschool en OJS Het Scala. Maar dat zij nu hun collega’s
uit Nijverdal en een hele bus vol coole gadgets en techniek meenemen is nieuw. De
leesconsulenten willen in de toekomst vaker collega’s meenemen of een wat minder
bekend onderdeel van de bieb laten zien. Zij horen 27 juni daarom graag waar behoefte
aan is bij kinderen, ouders en andere wijkbewoners!

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Misschien denkt u er op
maandagochtend nog niet altijd aan. Geeft niet: op alle andere dagen
van de week mag u ook wat geld meenemen naar school. Als iedereen
een kleine bijdrage levert, dan kunnen we het leven van een kansarme
jongen voorgoed veranderen. Helpt u mee sparen voor onderwijs en
warme maaltijden? Danyelu is ons erg dankbaar, blijven we hem
steunen?
Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

De komende weken gaan we luisteren naar psalmen van David. David heeft veel psalmen
gemaakt en gezongen: om te danken, om zijn verdriet te uiten, zijn zorgen, maar ook zijn
vertrouwen op God. We luisteren volgende week naar psalm 23 (over God Die als een
herder voor je zorgt), psalm 84 (over Davids verlangen om in Gods huis te zijn) en psalm
121 (over God Die altijd en overal bij ons is en ons wil bewaken en bewaren). Prachtige
liederen, lees ze thuis ook nog maar eens samen!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Zoals u al in het vorige Emmapraatje hebt gelezen gaan we volgende week vrijdag een
bezoek brengen aan de bibliotheek. We hebben pas een paar ouders die ons willen
helpen in de bibliotheek. U hoeft niet mee terug te lopen alleen maar
aanwezig te zijn in de bieb. Wie helpt ons????
Fijn dat er afgelopen vrijdag zoveel ouders/oma’s waren tijdens onze
workshop”PLONS.” We hebben veel positieve reacties gekregen. Juf
Anne bedankt voor de leerzame workshop.
We hopen dat u het boek thuis met uw kind/eren nog vaak zult lezen.
Het boek mag op vrijdag 6 juli weer meegenomen worden naar school.
Donderdag 5 juli gaan de kinderen van groep 2 een kijkje nemen in groep 3.

Het zal vast heel spannend zijn, maar ook ontzettend leuk.
Vooruitblik:
* Vrijdag 22 juni: Sportmorgen
* Vrijdag 29 juni: Bibliotheekbezoek
* Dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli: 10minutengesprekken
* Dinsdag 10 juli: Afscheid Gradus: continurooster tot 14.00 uur
* Vrijdag 13 juli: rapport mee.
* Dinsdag 17 juli: Laatste schooldag: continurooster tot 14.00 uur

Nieuws uit groep 3:
Binnenkort ontvangt u van ons de uitnodiging voor een 10 minuten gesprek. Op dit
moment zijn wij bezig om alle informatie te verwerken en de rapporten te schrijven.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli. Mocht u voorkeur
hebben dan horen wij dit graag z.s.m. van u!
Volgende week geven wij de kinderen de gelegenheid om voor de laatste weken zelf
enige invloed uit te oefenen bij wie ze in het groepje komen. Ze mogen een briefje
invullen waarop ze twee namen schrijven. Wij gaan dan puzzelen en zorgen er in ieder
geval voor dat ze bij één van de twee gekozen kinderen in het groepje komen. Een fijne
en gezellige afsluiting van dit schooljaar 
Wij hopen morgen op een geslaagde sportdag samen met de kinderen. Komt u een kijkje
nemen aan het eind van de ochtend?
Belangrijke data groep 3:
 Vrijdag 29 juni: feest in de bibliotheek van 10.45 uur – 11.45 uur. U bent van
harte uitgenodigd om ook aan te sluiten! Samen met uw zoon/dochter leesboeken
uitkiezen voor de zomervakantie om het lezen te stimuleren. Daarnaast veel


gezelligheid in de bibliotheek deze ochtend dus wij hopen dat u komt!
Dinsdag 3 en donderdag 5 juli 10 minuten gesprekken.




Vrijdag 13 juli geven wij de kinderen het rapport mee.
Maandag 16 juli schuiven wij door naar de volgende groep om even te wennen en
kennis te maken met de nieuwe juf(fen). Dit is van 11.15 uur – 11.55 uur.



Dinsdag 17 juli: laatste schooldag! Deze dag zal er een continurooster zijn en
mogen de kinderen zelf hun lunch mee nemen.

Nieuws uit groep 4:

Deze week hebben we de citotoetsen gemaakt van spelling en rekenen. Het was prima
weer om de toetsen te maken. Al het gewone werk hebben we even laten rusten. Graag
willen wij met u de toetsen bespreken.
Binnenkort krijgt u bericht wanneer de 10 minuten gesprekken zijn. De komende weken
zullen wij nog veel dingen herhalen en onze schriften vol maken. Via de kinderen heeft u
uitnodiging ontvangen voor het Zomerleesfeest in de bibliotheek aan de Oudestraat
vrijdag 29 juni. Wij zijn nog op zoek naar twee ouders die ons willen begeleiden deze
morgen. Heeft u gelegenheid laat het ons even weten. We vertrekken om 10.15 uur van
school en de kinderen moeten door de ouders om 11.45 worden opgehaald bij de
bibliotheek.

Nieuws uit groep 5:
De Cito-toetsen van Spelling, Woordenschat en Begrijpend Lezen zijn klaar als u dit
stukje leest. Rekenen maken we nog af en juf Atje is bezig met de leestoetsen. Tussen
de toetsen door werken we aan ons gewone dagelijkse programma en daar gaan we de
komende weken ook mee verder. Nog eens extra oefenen wat we geleerd hebben, zodat
het er “lekker goed in zit”. Gelukkig hadden we fijne “toetstemperaturen” de afgelopen
week!
Bij geschiedenis zitten we al in vakantiesferen, maar dan wel terug in de tijd: we maken
een reisgids voor “Viki-travel”, ja: dat zijn vakantiereizen voor Vikingen!
Wil iedereen die dat nog niet heeft gedaan het rapport weer meegeven naar school? Dan
kan ik ze op tijd invullen. Alvast hartelijk dank!!!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 29 juni: Joop
Vooruitblik:
- In de maand juni nemen we de Cito-toetsen af
- 22 juni: sportochtend van half 9 tot 12 uur
- Week van 2 juli: 10-minuten-gesprekken
- Dinsdag 10 juli: afscheidsfeest meester Gradus, met continurooster
- Vrijdag 13 juli: rapport mee
- Maandag 16 juli: doorschuiven alle groepen (even wennen in je nieuwe groep!)
- Dinsdag 17 juli: laatste schooldag, continurooster, 14.00 uur vrij! Wel zelf een
lunch meenemen!

Nieuws uit groep 6:
Zoals u vorige week ook heeft kunnen lezen staat volgende week dinsdag de
topografietoets gepland. We zullen de toets 's ochtends maken.
In een overig stuk van het Emmapraatje heeft u kunnen lezen dat de WoWi-bus
volgende week dinsdag bij onze school staat. Dit is een biebbus vol techniek en
gadgets. Leerlingen van groep 6 en 7 doen hier aan mee. Ze gaan aan de slag met

programmeren door middel van een spel, ontwerpen 3D-objecten, creëren een virtuele
wereld die door een VR-bril kan worden bekeken en maken een eigen film met special
effects. De workshops zullen de hele middag in beslag nemen en we gaan er vanuit dat
het een leuke en leerzame middag gaat worden. Deze activiteiten zullen de hele middag
in beslag nemen. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de kinderen iets later uit school
komen.
Groep 6 bestond deze week tijdens de geschiedenislessen
uit groepen anonieme patriotten uit de 18e eeuw. De patriotten waren het niet eens met
hoe het er voor de gewone burgers aan toe ging. Daardoor gingen zij protesteren en
hebben ze pamfletten gemaakt. Hierdoor kregen zij nieuwe aanhangers. Op deze manier
zijn we zelf aan de slag geweest met het laatste deel van ons thema: de tijd van de
pruiken en revoluties. Op vrijdag 29 juni staat de toets van dit thema gepland. De
kinderen hebben een leerblad met aanvullende informatie mee naar huis gekregen. Helpt
u ze om grip op de stof te krijgen?

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 Wendy! Wendy is kampioen in handstand doen in het water,
de musical en keepen.
Musical
Voor de musical zijn we op zoek naar nepkaarsjes die we kunnen lenen. Wie kan ons
hiermee helpen?
Schrijversbezoek Hans Meinders
Donderdagochtend 28 juni is groep 8 van 09.00 tot 10.00 aanwezig bij een
schrijversbezoek van Hans Meinders in de Stadskazerne. Willen alle kinderen deze
ochtend op de fiets naar school komen?
Belangrijke data:
- 22 juni: huiswerk
- 29 juni: huiswerk
- Elke dag: musical oefenen

