Belangrijke data:
-

Week van 2 juli: Tienminutengesprekken (groep 1 t/m 7)
Dinsdag 10 juli: Afscheid meester Gradus, continurooster
Donderdag 12 juli: Musical groep 8
Vrijdag 13 juli: Rapport mee (groep 8 op maandag 9 juli)
Maandag 16 juli: Doorschuifmoment alle groepen
Dinsdag 17 juli: Laatste schooldag, continurooster (14.00 uur vrij, zelf lunch
meenemen!)

Jarigen deze week:
- 29 juni: Elize Borghouts uit groep 1/2
- 3 juli: Thobias van der Vegt uit groep 1/2

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 12 juli.

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar.

Algemeen
Nieuwe directeur. U bent door middel van een mail ingelicht over de zoektocht naar een
nieuwe directeur. In deze mail is aangegeven dat er gedurende een korte tijd een
interim directeur zal komen. Deze interim directeur is Aldert Hoksbergen. Hieronder
stelt hij zich aan u voor.
Geachte ouders/ verzorgers,

Na de zomervakantie zal ik tijdelijk de directietaken van de Emmaschool waarnemen.
Ik stel mij graag alvast aan u voor.
Ik ben getrouwd en woon met mijn vrouw en drie kinderen in Nijeveen, net boven
Meppel. Ruim 20 jaar heb ik ervaring in het onderwijs. Zowel in het lesgeven als in
leidinggeven en besturen heb ik allerlei ervaring opgedaan.
Als interimdirecteur ben ik binnen VCO IRIS inmiddels aardig ingewerkt. Vanuit Bureau
Meesterschap in Assen word ik regelmatig ingezet voor allerlei interim- en advieswerk
voor het onderwijs.
Vanaf september zal ik in ieder geval drie dagen per week op de Emmaschool zijn en
samen met het team mij inspannen voor goed onderwijs in een veilige setting. We zorgen
ervoor dat alles zo goed mogelijk door kan gaan, ondanks wisselingen en de verhuizing.
Uiteraard is de verwachting dat er over niet al te lange tijd een vaste directeur
aangesteld wordt.
Voor nu wens ik u en uw kinderen een goede afronding van dit schooljaar en een fijne
zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Aldert Hoksbergen
Aftellen
Het is voor leerkrachten, leerlingen en directeur aftellen. De weken glijden als zand
door de vingers. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn grotendeels
afgerond. U kunt binnen zeer afzienbare tijd de indeling van de kinderen verwachten
voor de groepen die gedeeld worden. De nieuwe schoolgids staat in de steigers, de
planning voor het volgend schooljaar en de jaarkalender voor de ouders liggen klaar. We
zullen u binnenkort door middel van een “Plattegrondje” weer bijpraten over de
verhuizing en de nieuwbouw.
Sportdag
Het wordt in deze nieuwsbrief meerdere malen gedaan: de AC en alle medewerkende
ouders/ opa’s en oma’s bedanken voor de fijne sportdag van afgelopen vrijdag. Ik kan
het toch niet laten om dat ook nog een keer te doen. Fijn om de kinderen zo te zien
genieten en complimenten voor de organisatie!!.

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

Kind op Maandag
Volgende week gaan we verder met de Psalmen: we luisteren
wat Psalm 8, 62 en 148 ons te zeggen hebben. Psalm 8 leert ons
hoe klein wij zijn, en toch vindt God ons zo belangrijk!!! In
psalm 62 lezen we hoe we bij God tot rust kunnen komen. Psalm
148 is een loflied op de grootheid van God. Iedereen mag
meezingen met dit prachtige lied tot eer van God!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Afgelopen vrijdag hebben we genoten van de sportmorgen op het Wit/blauw veld en het
veld van Isala 96.
Ondanks een buitje regen, was het super gezellig. Alle kinderen hebben een leuke bidon
en een prachtig diploma gekregen. Dames van de organisatie en alle ouders/opa’s/oma’s
die hebben geholpen, allemaal ontzettend BEDANKT!!

Denkt u er nog even aan dat u uw kind/eren vrijdag 29 juni ( morgen dus) om 8.30 uur bij
de Stadskazerne brengt?
De kinderen lopen samen weer terug. Het briefje/de briefjes
voor de 10 minuten gesprekken hebt u gekregen. We hopen dat we
u allemaal op de afgesproken tijd zullen zien om samen over uw
kind/eren te praten.
Dinsdag 10 juli vieren we het afscheid van meester Gradus. De kinderen hebben dan een
continurooster tot 14.00 uur.

Nieuws uit groep 3:
Er is deze week geen nieuws uit groep 3.

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

Nieuws uit groep 5:
We willen namens ons allemaal de vrijwilligers bedanken voor de fantastische sportdag.
Wat was het leuk: BEDANKT!!!!!!
De Cito-toetsen zijn klaar en we gaan verder met het dagelijkse programma. We zijn
nog fijn aan het werk en we herhalen veel. Nog een paar weken tot de vakantie, de
laatste loodjes! U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor de
tienminutengesprekken. Ik heb geprobeerd om de gesprekken zoveel mogelijk na
schooltijd en aan het begin van de avond te plannen, omdat we het als school erg
waarderen dat de kinderen vanaf groep 5 zelf bij de gesprekken aanwezig zijn! Hartelijk
welkom allemaal!

Nieuws uit groep 6:
We hadden afgelopen vrijdag een super geslaagde sportochtend. Wat hebben we het
leuk gehad en genoten.
Dinsdagmiddag kwam de Wowi bus langs bij onze school. We zijn aan het werk gegaan
met verschillende digitale nieuwigheden. Het was een zeer geslaagde middag.
We zijn natuurlijk in de afrondende fase van het schooljaar. We werken in de laatste
thema's of blokken van taal, spelling en rekenen. Hier werken we ook doelgericht aan en
geven extra aandacht aan leerstof die we nog specifiek willen oefenen. We blijven dus
nog fijn even doorwerken in de klas.
De briefjes voor de 10-minutengesprekken zijn dinsdagmiddag mee naar huis gegaan.
Mocht u niet op het aangegeven tijdstip op gesprek kunnen komen, wilt u dit dan
afstemmen met een van de juffen? We hopen dat weer veel kinderen bij deze
gesprekken aanwezig zullen zijn.
We hebben het in de klas gehad over de verjaardagen van juf Brenda en juf Marleen die
we nog graag samen willen vieren. De juffen zijn al een tijdje geleden jarig geweest,
maar een feestje van de juffen hoort er natuurlijk wel bij in de klas. We willen onze
verjaardag vieren op woensdag 11 juli. We zullen natuurlijk voor wat feestelijke
activiteiten zorgen en het lijkt ons ook leuk om met een High Tea 'lekker' op een mooi
schooljaar terug te kunnen kijken met elkaar. We zullen verder met de kinderen
afstemmen wat zij willen en kunnen maken.

Nieuws uit groep 7:
Dinsdagmiddag kwam de Wowi bus langs bij onze school. We zijn aan het werk gegaan
met verschillende digitale nieuwigheden. Het was een zeer geslaagde middag.
We zijn natuurlijk in de afrondende fase van het schooljaar. We werken in de laatste
thema's of blokken van taal, spelling en rekenen. Hier werken we ook doelgericht aan en
geven extra aandacht aan leerstof die we nog specifiek willen oefenen. We blijven dus
nog fijn even doorwerken in de klas.

De briefjes voor de adviesgesprekken zijn dinsdagmiddag mee naar huis gegaan. Mocht u
niet op het aangegeven tijdstip op gesprek kunnen komen, wilt u dit dan afstemmen met
één van de juffen? De kinderen worden uiteraard verwacht bij deze gesprekken. Met
geschiedenis hebben wij het over de jaren 60 en de hippies uit die tijd. Lachen man!
Onze ontwerpster Naira had haar naaimachine mee en 2 rokken gemaakt. Andere
kinderen hebben zich opgemaakt met kleurige schmink of hebben een hoofdband
gemaakt met wol voor lang haar. We hebben veel plezier gehad. Met biologie zijn wij
stoelen van papier aan het maken. Het gaat er dan om dat je een stevige constructie
bedenkt. Ook superleuk! We beginnen vrijdag met de spreekbeurten. De kinderen
hebben op school veel tijd gekregen om hieraan te werken maar wellicht is het fijn om
hier met een ouder nog even naar te kijken. Ik stuur de PowerPoint naar de mailadressen
van de ouders. Ook zijn wij met taal bezig met een werkstuk. Ze werken veel in groepjes
en mochten zelf een onderwerp kiezen. Hier zijn ze heel serieus mee bezig. Heeft uw
kind al verteld waar zijn werkstuk over gaat? Een tijd geleden zijn wij naar de bieb
geweest onder schooltijd. Er zijn toen boeken geleend die nog niet terecht zijn bij mij.
Zou u thuis eens willen kijken of uw kind bibliotheekboeken heeft thuis? Graag
ontvangen wij deze z.s.m. Daarnaast missen wij nog een aantal rapporten, graag
ontvangen wij deze ook z.s.m.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Meleknur! Meleknur is kampioen in uitleggen, musical en
mattie zijn.
Tienminutengesprekken
In groep 8 vinden aan het eind van het schooljaar geen tienminutengesprekken meer
plaats. Op maandag 9 juli krijgen de leerlingen uit groep 8 hun rapport mee naar huis.
Mocht u naar aanleiding van het rapport graag nog een gesprek willen met juf Melissa,
dan mag u contact met haar opnemen.

Musical
Voor de musical zijn we op zoek naar nepkaarsjes die
we kunnen lenen. Wie kan ons hiermee helpen?
Belangrijke data:
- 29 juni: huiswerk
- 6 juli: huiswerk
- Elke dag: musical oefenen

