Belangrijke data:
-

Donderdag 9 november: Luizencontrole

Jarigen deze week:
-
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november:
november:
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november:

Jari ten Hove uit groep 4
Inoa van Dijk uit groep 4
Mette Lassche uit groep 4
Stan Müller uit groep 6
Demian Wolters uit groep 1/2

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 16 november

Kanjerregel volgende week:
Niemand speelt de baas!

Algemeen
Beste vaders, moeders en verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook aanstaande donderdag 9 november (2

e

donderdag na de vakantie) alle kinderen weer controleren op luizen en neten. Mocht

er in de klas van uw kind luizen of neten voorkomen, dan ontvangt u hierover bericht,
zodat u zelf ook extra alert kunt zijn.Natuurlijk is het belangrijk dat u zelf als
ouder / verzorger regelmatig uw kind op luizen en neten controleert.Uw kind kan
zelfs relatief kort na een controle toch luizen blijken te hebben.
Mocht uw kind luizen/neten hebben, zou u dit dan willen mailen aan
riette@eijgelaar.nl of Riëtte Piening willen bellen / een berichtje willen sturen naar
06-53242300?
De luizenmoeders zijn verplicht vertrouwelijk met deze informatie om te gaan en
mogen geen uitspraken doen over de luizencontroles. Ieder kind kan luizen krijgen.
Het is al lastig genoeg als een kind hiermee te maken krijgt en we willen dan ook
echt voorkomen dat kinderen hier ook nog gezeur om krijgen met klasgenootjes, op
welke manier dan ook.
Het is ons als luizenmoeders opgevallen dat veel ouders niet weten hoe neten (de
eitjes van luizen) er uit zien.
Neten worden vaak verward met zand en roos en lijken daar dan ook op. Het grote
verschil is dat neten echt vast zitten aan de haren en je moeite moet doen om ze er
uit te halen. Ze zijn een beetje doorzichtig en worden goed gecamoufleerd door de
haarkleur.
Wij doen als luizenmoeders ons uiterste best uw kind zo goed mogelijk te
controleren. Maar zeker in het beginstadiumkunnen ook wij deze eitjes – die met
het blote oog lastig te zien zijn – over het hoofd zien.
Onze tip: controleer uw kind bij voorkeur enkele keren per week op neten en luizen.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Tot slot nog een vraag: zou u a.s. donderdag geen gel/haarlak in het haar van
uw kind willen doen en mocht uw kind lange haren hebben, dan zou u ons helpen
door deze donderdagochtend de haren los te laten of in een simpele staart te

doen, zodat wij de haren goed en vlot kunnen controleren. Bovendien kunnen wij
schone haren beter controleren.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Vriendelijke groeten, de luizenmoeders

Logopedie op school
Op iedere basisschool in Kampen komt, met ingang van schooljaar 2017-2018, een
logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie op Scholen Lelystad (verbonden aan
Stichting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig
met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid,
auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar.
Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces.
Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van
kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de logopedische
screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere
spraak- en/of taalontwikkeling.
De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze
vijf jaar worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een
toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend
bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij kinderen 1
voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij
aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnformeerd, per brief
of in een persoonlijk gesprek.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
adviezen voor ouders en leerkrachten
verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw
kind doen. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl

Nieuws vanuit de MR
De MR is maandag 2 oktober bij elkaar geweest. De volgende punten zijn tijdens de
vergadering besproken:
-

De groepsverdeling: groep 1/2 is een grote groep. Er is nu alle dagen extra
handen in de groep door de inzet van juf Kim (onderwijsassistente).

-

-

-

Certificaat ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’: officiële uitreiking gaat binnenkort
gebeuren.
Nieuwbouw Emmaschool: de raad is akkoord met het extra bouwbudget. Ouders
en buurt worden waarschijnlijk begin november uitgenodigd voor een
informatieavond met betrekking tot de bouw.
Het team gaat zich oriënteren op een schoolconcept passend bij de eerder
geformuleerde uitgangspunten.
Staking: schoolvereniging IRIS ondersteunt de uitgangspunten van de staking.
Panelgesprekken: de regiegroep ‘Ouderbetrokkenheid’ is druk bezig het eerste
panelgesprek voor te bereiden. Het thema van dit gesprek is: ‘normen en waarden
en schoolregels’.
Herkiesbaarheid MR leden: zie: ‘Oproep’.

Oproep:
Na een periode van 3 jaar is Joost van Rooijen (voorzitter MR) aftredend en stelt hij
zich herkiesbaar. Wanneer u belangstelling heeft om de MR te komen versterken, kunt u
dit kenbaar maken door een motivatie per mail te sturen naar:
mr@emmaschoolkampen.nl
Als er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezing plaatsvinden. Bij geen
aanmeldingen wordt de termijn van de huidige voorzitter bij de volgende MR
vergadering met drie jaar verlengd.

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker (CJG)
Met ingang van dit cursusjaar is Ina Bottenberg gestopt met haar
schoolmaatschappelijk werk op de Emmaschool. Marinda van der Leest neemt het stokje
van haar over. Wanneer u in contact wilt komen met Marinda kan dit via juf Atje.

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

Kind op Maandag

We gaan verder met de vertellingen uit Genesis 39 over Jozef. Het weekthema is: “Leg
uit!” Jozef moet iets uitleggen wat hij niet gedaan heeft, hij wordt namelijk onterecht
beschuldigd. Later moet hij weer iets uitleggen: de dromen van de schenker en de
bakker. Kan hij dat wel? Nee, dat kan God alleen! Hij laat Jozef zien wat de dromen
betekenen en dan mag Jozef de uitleg vertellen.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Er is deze week geen nieuws uit groep 1/2.

Nieuws uit groep 3:
Het lijkt nog even weg maar… Wij hebben het Sinterklaascadeautje voor uw
zoon/dochter op school liggen. De cadeautjes kan u ophalen bij juf Kim in de
personeelskamer op deze momenten:
-

vrijdagochtend 10 november 08.30 uur of

-

dinsdagochtend 14 november 08.30 uur

Het is de bedoeling dat u dit cadeau inpakt en een surprise maakt voor uw kind.
Graag de surprise (voorzien van naam) uiterlijk op vrijdag 1 december inleveren.
Veilig leren lezen
Kern 2 is afgesloten, de leestoets is gemaakt. U heeft allemaal de resultaten
hiervan ontvangen. Wat zijn wij enorm trots op de kinderen! Erg fijn om te
merken dat de kinderen thuis ook echt regelmatig oefenen.
Deze week hebben de kinderen de woorden doos en poes
geleerd. Het gaat daarbij om de letters d en oe. De
kinderen ontdekken nu dat de letter o en e niet
afzonderlijk moeten worden verklankt maar bij elkaar
horen (oe)!

Rekenen
Herhalen, herhalen en extra oefenen. Deze week nemen wij de toets van
hoofdstuk 2 af en daarom hebben we deze week nog even goed geoefend.
Onderdelen die best lastig zijn:
‘Ik heb 9 knikkers. 2 liggen er naast het zakje, hoeveel zitten er dan nog in?
In dit geval dus aanvullen tot 9. Maar ook aanvullen tot 11 of 12 komt voor!
Fijn te merken dat de meeste kinderen elke dinsdag hun gymkleren bij zich
hebben. Zowel gymkleren als gymschoenen vinden wij heel belangrijk met name
voor de hygiëne.
Vooruitblik:
-

Week 13 t/m 17 november: herfstsignalering. We gaan wat uitgebreider
kijken naar de leesontwikkeling van uw kind aan de hand van wat
(lees)oefeningen. Mogelijk ontvangt u naar aanleiding van deze signalering
een uitnodiging om samen naar de resultaten te kijken.

-

Donderdag 23 november: bezoek Sinterklaashuis

-

Vrijdag 24 november: Schoenzetfeest en speurtocht samen met groep 4.

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

Nieuws uit groep 5:
Op woensdag 8 november gaan we lootjes trekken voor Sinterklaas! Alle kinderen mogen
een cadeautje bedenken voor €6,00 en dat op een lootje schrijven (krijgen ze mee naar
huis). Graag het cadeautje opschrijven en de winkel waar het verkocht wordt. Op het
lootje is ruimte voor 3 cadeautjes, als iets dan niet verkrijgbaar is, dan kan er iets
anders gekocht worden! Wilt u uw kind helpen met het invullen van het lootje? Veel
plezier bij het bedenken, geniet van de voorpret……………… De kinderen hebben een lootje
meegekregen, graag uiterlijk dinsdag 7 november het lootje weer meenemen naar
school!!! (niet vergeten de naam op het lootje te schrijven enne… goed dichtvouwen,
niemand mag het zien!)
Als we lootjes hebben getrokken, krijgen de kinderen de €6,00 mee naar huis om een
cadeautje te kopen. Bij dat cadeautje moeten ze een gedicht en een surprise maken.
Hierover in een volgend Emmapraatje meer…

Met geschiedenis hebben we het eerste hoofdstuk over de prehistorie afgemaakt. We
sloten af met een creatieve opdracht: bedenk een menukaart voor jouw restaurant in de
prehistorie. Wat kun je er eten en drinken en wat kost het? Ideeën genoeg en de
kinderen hebben goed nagedacht: Welk eten was er in die tijd? Waar kon je mee
betalen? Een greep uit het aanbod van ons restaurant: schapenvlees voor 2 houtjes per
portie, water voor 3 mooie stenen, kokosnoten in ruil voor appels en ja… ook toen hadden
de rijkste mensen het beste eten: biefstuk voor 8 diamanten. Wil je er een glaasje vers
fruitsap bij? Dan moet je nog eens 4 diamanten meebrengen! Als je arm bent, kun je
naar restaurant “De haren bal”: het is allemaal gratis, maar je moet je eigen dier nog wel
even zelf slachten. Het was een superleuke les en we hebben veel geleerd! (en we zijn
stiekem toch wel een beetje blij dat wij in 2017 leven!!!)
En dat brengt ons bij een stukje dankbaarheid, want ook in 2017 heeft niet iedereen op
de wereld genoeg te eten. We vierden samen dankdag in de klas met een dankfeest:
eerst bedachten we allemaal dingen waar we dankbaar voor mogen zijn, daar hebben we
God ook samen voor bedankt, we zongen liedjes over danken en daarna hebben we het
gezellig gemaakt met elkaar om onze dankbaarheid te vieren.
Goed om zo samen stil te staan bij alle zegeningen die we krijgen!

Met rekenen gaan we de toets van blok 2 maken. Als de toets is afgenomen, gaan de
kinderen die nog moeite met een toetsonderdeel hebben de werkbladen in het schrift
maken die daarover gaan. Dit onder leiding van de juf, met extra uitleg/herhaling. De
kinderen die de onderdelen beheersen, hoeven deze bladzijden niet meer te maken. Wat
we ook extra oefenen is digitaal klokkijken en de tafels van 3 en 4. Deze tafels krijgen
de kinderen mee naar huis om te oefenen. Op school worden ze overhoord op vrijdag 10
november. Helpt u thuis met oefenen? Het is heel belangrijk om de tafels op volgorde,
maar vooral ook door elkaar vlot te kennen, met name met het oog op de deelsommen die
we steeds meer gaan maken!!!
Voor spelling leren we woorden met ch, cht, eeuw, ieuw, uw en ei. De kinderen leren deze
week dat ei-woorden horen bij de zogenaamde “weet-woorden”: je moet ze uit je hoofd
leren, je kunt het verschil tussen ei en ij immers niet horen!
Vooruitblik:
- Dinsdag 7 november: lootjes moeten binnen zijn!!!
- Woensdag 8 november: lootjes trekken
- Vrijdag 10 november: overhoring tafels van 3 en 4
- Dinsdag 21 november: bezoek Stadskazerne/bibliotheek

Nieuws uit groep 6:
We zijn weer fris van start gegaan na de vakantie. We hebben alweer heerlijk en hard
gewerkt. We zijn met taal en spelling in de afrondende fase van thema 2. Wat zijn de
kinderen thuis goed bezig geweest met het interview. Het heeft sommige kinderen best
wat stress bezorgd maar ze kunnen trots zijn hoe ze alles toch nog voor elkaar hebben
gekregen. En dat in groep 6, super! Morgen (vrijdag) hebben we de taaltoets, maandag 6
november het woordendictee en vrijdag 10 november het zinnendictee.
Met biologie hebben we het gehad over de voedselketens van verschillende dieren
gehad. We hebben ondertussen ook een quiz gespeeld en met aardrijkskunde hebben we
een proefje gedaan met een Twix en een Mars. Zo zijn we erachter gekomen hoe bergen
ontstaan. Ze kunnen u vast vertellen hoe dat zit met die platen enzo... weet u het?
Eind november, op donderdag 30 november, willen we de tweede topografietoets
afnemen. De kinderen kunnen hier weer voor aan de slag gaan. Ze hebben vandaag het
tweede leerblad meegekregen, passend bij de levels 4 t/m 6. Oefenen met topomaster
kan weer via www.blinkstart.nl met de schoolcode 539944. Met tekenen hebben we
gewerkt met ecoline. Dat was leuk joh! Door het blazen door een rietje krijg je een leuk
effect.

Nieuws uit groep 7:

Heel erg fijn dat er zoveel ouders bij de meedoeles van Paxze aanwezig waren. Dit
wordt zeer gewaardeerd en hopelijk kijkt u er met een goed gevoel op terug. De
samenvatting van les 7 is deze week weer naar u gemaild.
We schieten al weer mooi op met thema 2 van taal en spelling. Deze week worden de
toetsen gemaakt en volgende week gaan we herhalen. Ook blok 2 van rekenen is
afgerond.
De kinderen hebben voor de vakantie een opdracht gekregen om een brief te schrijven.
Naar aanleiding van de geschiedenisles waren de kinderen in hun rol als soldaat aan het
front. Zij schrijven naar huis, of beste vriend(in) om hun ervaringen te delen. De
kinderen hebben de brieven aan elkaar voorgelezen en samen hebben we de mooiste
brief uitgekozen. De kinderen die uitgekozen zijn maken de eindbrief en wordt deze
opgestuurd.
Naar de aanleiding van de dankdag afgelopen woensdag mochten de kinderen van groep 7
weer fruitbakjes rondbrengen in de buurt.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Veronique! Veronique is een doorzetter, ze is heel
gezellig en wordt niet snel boos.

Sociale media
Na de herfstvakantie zijn we niet alleen klassikaal gestart met het leesboek
Cyberboy van Tanja de Jonge, maar zijn we ook gestart met het thema sociale media
bij kanjertraining. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, ga eens in gesprek met uw
zoon of dochter over dit onderwerp!

Spelenderwijs spelling oefenen
In groep 8 hebben we een leuke manier gevonden om spelenderwijs spelling te
oefenen. Je kunt dit spelen op internet en de leerlingen mogen hier op school en
thuis mee werken. Je kunt dit vinden op de volgende manier:
www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l oefenen en dictee of spelling l

spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 06 l samenstelling, 07 l tussen –n of 08 l
samenstelling.

De laatste drie punten zijn de categorieën waar wij op dit moment mee werken
tijdens de lessen spelling. Deze veranderen dus per thema. Ik zal de categorieën elk
thema in het Emmapraatje benoemen.

Belangrijke data:
-

3 november: huiswerk

-

31 oktober: Engels toets

-

7 november: dictee spellingswoorden thema 2 (06 l samenstelling, 07 l tussen

–n of 08 l samenstelling)
-

9 november: topografie toets 1

-

10 november: huiswerk

-

13 november: toets Geschiedenis

-

November/ december: boekbespreking

