Belangrijke data:
-

Jarigen deze week:
-

10 november: Danique Mol uit groep 8
11 november: Juanita van Kooten uit groep 1/2
12 november: Wendy Weijs uit groep 8

We wensen jullie een fijne dag!!!

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

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Visie
Afgelopen woensdag hebben we als team een inspirerende studiemiddag gehad. We zijn
aan de slag gegaan met de zoektocht naar een passende visie. Niet alleen passend bij
wat we doen en willen, maar ook passend naar de toekomst. In de gesprekken rondom
zo’n thema merk je dat het onderwijs in rap tempo veranderd is en nog verder zal
veranderen. Het is erg leuk om het team in geanimeerde discussie te horen praten over

hun overtuigingen. Het zal vast lukken om in goede woorden op te schrijven wat de
school aan idealen heeft. De eerste kladblokzinnen zijn al opgeschreven. In deze
discussie zijn er ook woorden genoemd en besproken die tijdens de ouderpanelavond van
17 oktober naar voren zijn gebracht. Het gaat natuurlijk niet alleen om de zinnen. Het
gaat nog meer om hoe er aan deze ideeën in de dagelijkse praktijk invulling wordt
gegeven. Daarom zullen we ook dingen gaan uitproberen. Daarover zullen de leerkrachten
u te zijner tijd vast meer vertellen. Zodra we meer definitieve producten hebben laten
we dat ook in het Emmapraatje weten.
Privacy
U hebt het waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt. Privacy staat prominent in de aandacht.
Of het nu om e-mail verkeer gaat, veiligheidscamera’s of het huisartsendossier, het
woord privacy popt regelmatig op. Ook als school hebben we hier mee te maken. In de
regelgeving is het één en ander veranderd en aangescherpt. Daarom krijgt u binnen
afzienbare tijd een brief met de vraag om toestemming om als school bepaalde zaken te
mogen doen. Denk hierbij aan het plaatsen van foto’s op onze website en Facebook
pagina enz. Dit gebeurde voorheen in het aanmeldingsformulier. Soms werd er in
voorkomende gevallen (als er bijvoorbeeld door stagiaires gefilmd werd of bij een
wetenschappelijk onderzoek) toestemming gevraagd. Nu heb ik van alle ouders éénmalig
een toestemmingsbrief nodig. Jaarlijks wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om de
toestemming aan te passen. Het is voor ons belangrijk, dat we van alle ouders de brief
terug krijgen.
Ouderbijdrage
Mag ik u er nog een keer aan herinneren dat u de ouderbijdrage weer kunt voldoen?
Fietsverlichting
Op 30 november zal er op onze school weer gekeken worden naar de fietsverlichting van
kinderfietsen. Op die dag hopen we dat zoveel mogelijk kinderen met de fiets naar
school komen. We hopen ook dat er tussen al die fietsen er niet één zit die een slechte
verlichting heeft. De stadswachten zullen deze fietsenkeuring doen. Zij letten alleen op
de verlichting. Natuurlijk is dit een open deur: een goede
verlichting is belangrijk voor de veiligheid van uw kind in
het verkeer.

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? De inhoud van de
spaarpotjes uit de klassen bedroeg €74,16. Dat hebben we
de afgelopen weken gespaard voor hem. Hartelijk dank!

Kind op Maandag

We vertellen en werken deze week over het thema: “Vergeet mij niet!” Niemand wil
immers vergeten worden? Jozef ook niet! Maar hij zit onschuldig in de gevangenis en
het lijkt erop dat hij door iedereen vergeten is… Maar wat Jozef nog niet weet, is dat
God hem niet vergeet: God heeft een plan met Jozefs leven!!! U kunt de vertellingen ook
thuis lezen in Genesis 41 en 42.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Fijn dat er nog weer zoveel moeders zich hebben aangemeld om Boekenbas op te
halen/weg te brengen.Heel erg bedankt! We hebben zelfs al moeders op de reservelijst
staan.

De Sinterklaascadeautjes zijn binnen. Op vrijdagmorgen 10 november of
dinsdagmorgen 14 november kunt u het cadeautje van uw kind/eren ophalen
in de personeelskamer. Juf Kim zal daar zijn om u het cadeautje(s) te
geven.Dat kan beide dagen van 8.30 uur tot 9.00 uur. Thuis kunt u er een
surprise van maken. We willen alle surprises graag op vrijdag 1 december
weer terug op school hebben. Wilt de naam en groep van uw kind/eren op de surprise
zetten? U mag de surprise neerzetten in het kleutermagazijn. Wel graag even aan de
juf doorgeven. We hopen dat er mooie, leuke, creatieve surprises zullen binnenkomen.
Succes!!

Denkt u er nog even aan dat het speelgoed van uw kind thuis mag blijven. De laatste
vrijdag van de maand mag uw kind/eren dan speelgoed van thuis mee nemen om er op
school mee te spelen. Bedankt voor uw medewerking.

Nog niet iedereen heeft gymschoenen mee naar school genomen. Als het te
koud/regenachtig is om buiten te spelen, moet er binnen gespeeld worden. Dan is het
fijn dat uw kind op gymschoenen kan gymen.

Vrijdagmorgen 1 december willen de kleuters aan de ouders laten zien hoe zij stillezen.
Maar ook willen we een vorm laten zien van een boekenkring. Dit zullen we doen direct
aan het begin van de morgen, om 8.45 uur.
We willen alle ouders uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. In het volgende
Emmapraatje zult u hier meer over lezen. Maar we vragen u alvast om deze datum in uw
agenda te noteren.

Het themawoord is TAK. De letter van de week is T. We gaan hier weer allerlei
woorden mee bedenken. Doet u thuis ook mee?

Gijs Tegelaar wordt zondag 12 november 4 jaar. Vanaf maandag
13 november zal hij dus bij ons in de klas komen. We hopen dat
Gijs snel zal wennen en dat hij een mooie tijd bij ons op school zal hebben. Gijs welkom
op de Koningin Emmaschool!

Vooruitblik:
Donderdag 23 november gaan we naar het Sinterklaashuis. Van 13.15 uur tot 14.15 uur.
Vrijdag 24 november: schoenzetfeest
Woensdag 29 november: pepernoten bakken
Vrijdag 1 december: surprise moet weer op school zijn.
Vrijdag 1 december: boekenkring.

Nieuws uit groep 3:
Vorige week heeft Liz afscheid genomen van ons. Zij is nu gestart op de Rehoboth
school. Wij wensen Liz een fijne tijd op haar nieuwe school!
Veilig leren lezen

Deze week hebben de kinderen de woorden koek en ijs
geleerd. De letters die hierbij horen zijn de letters ‘k’ en ‘ij’.
De laatste tijd starten wij regelmatig de les met een soort
‘dictee’. De leerkracht noemt een woord, de kinderen leggen
m.b.v. hun klikklakboekje dit woord op tafel, lezen het na en
dan controleren we het samen. Een goede oefening om de individuele letters te oefenen
én woorden te maken. Later in het jaar zullen wij namelijk starten in een dicteeschriftje
waarbij de kinderen de woorden moeten schrijven!
Volgende wij is de afname van de Herfstsignalering. We nemen dan de 1 minuuttoets af
(woordjes), een lettertoets en een bladzijde uit het leesboekje van kern 3. Met deze
resultaten kijken wij wat uw zoon/dochter nodig heeft om de leesontwikkeling verder te
stimuleren. Mogelijk wordt u uitgenodigd om naar deze resultaten te kijken.
Rekenen
Deze week hebben alle kinderen een overzicht van blok 3 meegekregen. Deze
onderwerpen zullen de komende weken centraal staan. Onder andere de
bussommen; de voorloper van de echte + en – sommen. Lastig, maar weer een
hele uitdaging voor ze! Daarbij gebruiken wij de begrippen: erin/erbij met het
+ teken. En eruit met het – teken. Daarnaast gaan we ook tellen met sprongen
van 5 (5 structuur), kijken naar inhoud (meer, minder en evenveel bepalen) en aan de
hand van een plattegrond een bouwsel bouwen.
Fijn dat u uw zoon/dochter zelf de klas in laat komen om 08.20 uur. Dit zorgt voor meer
rust in de groep en op die manier kunnen wij gelijk om 08.30 uur starten!
Denkt u aan het ophalen van de Sinterklaascadeautjes bij de leerkracht? Het
is fijn als u zelf even een tas mee neemt waar we het cadeau in kunnen
meegeven. De gemaakte surprise (voorzien van naam en groep) graag voor
vrijdag 1 december inleveren.
Wanneer kan u de cadeautjes ophalen:
-

Vrijdag 10 november 08.30 uur (personeelskamer)

-

Dinsdag 14 november 08.30 uur (personeelskamer)

Nieuws uit groep 4:
Iedere maandag houden we een boekenkring. De foto's van afgelopen maandag staan
inmiddels op Facebook. De cadeautjes voor het Sinterklaasfeest zijn binnen. U mag
het na schooltijd ophalen en het zou leuk zijn als u er thuis een surprise bij maakt.

Graag willen wij de surprises maandag 4 december na schooltijd op school hebben
zodat wij alles klaar kunnen zetten voor de volgende dag.
Met rekenen zijn we in blok drie aangekomen. We verkennen verder het honderdveld
en leren de tafel van drie de komende twee weken. Het zou fijn zijn als de kinderen
de tafel van twee komende week uit hun hoofd kunnen opzeggen. Op school oefenen
we heel veel. Helpt u mee?
Wilt u wat blikken voor ons sparen? Daar willen we de komende weken
rekenspelletjes mee gaan doen. we willen de moeders die ons bij de cadeautjes
geholpen hebben heel hartelijk bedanken.

Nieuws uit groep 5:
Dyon mocht afgelopen maandag het spits afbijten met zijn boekbespreking. Goed
gedaan, Dyon!
Ik merk dat sommige kinderen het best wel spannend vinden. Dat is echt niet nodig,
hoor, vertel maar gewoon lekker over je favoriete boek en lees een stukje voor (net
zoals je in een kringgesprek in de klas wel eens iets aan ons allemaal vertelt, dat is toch
ook niet eng?) We willen graag horen wat jij zo leuk vindt aan jouw boek, dan kunnen we
dat boek zelf ook gaan lezen. Maak ons maar enthousiast!!!
De volgende kinderen zijn de komende week aan de beurt:
- Vrijdag 10 november: Dylana
- Maandag 13 november: Kimberly
- Vrijdag 17 november: Julian
Succes en veel plezier met de voorbereidingen!
We zijn bij rekenen aan het oefenen met kolomsgewijs optellen. De kinderen moeten dan
de tientallen bij elkaar optellen en netjes in de juiste kolom noteren, en ook de
eenheden. Vervolgens tellen ze beide antwoorden bij elkaar op. In de volgende
afbeelding ziet u een voorbeeld (uw kind kan vast uitleggen hoe het precies werkt!)

Wat met rekenen wel lastig is, is dat veel kinderen de tafels niet (goed) kennen. We
lopen daar met grote vermenigvuldigingen als 7x60 erg tegenaan, als ook bij het maken
van deelsommen (vooral deelsommen als 180:3). We zijn weer druk aan het oefenen voor
het tafeldiploma. Vorige week hebben de kinderen een leerblad meegekregen, vrijdag
(morgen dus), moeten de kinderen de tafels van 3 en 4 vlot uit het hoofd kennen, op
volgorde, maar ook door elkaar. We oefenen elke dag in de klas. Helpt u thuis ook met
oefenen? Als u “tafels oefenen” opzoekt op internet, dan is er vaak ook veel leuks te
vinden!
We hebben met Engels tot de herfstvakantie veel herhaald, mede aan de hand van
“Engels met Raaf”. Nu gaan we verder met de methode: “My name is Tom”. In groep 5
volgen we Tom op zijn reis door Engeland. We leren luisteren en een beetje lezen in het
Engels, maar ook spreekvaardigheid en schrijven worden belangrijker. De kinderen leren
ook meer over het land waar Tom vandaan komt: Engeland. Bij lesson 1 staan de doelen
alsvolgt omschreven:
What are we going to learn?
- Show where England is on the map of Europe.
- Tell to which countries the European flags belong.
- Show where each country is on the map of Europe.
- Tell that the United Kingdom exists of four parts: England, Scotland, Wales and
Northern Ireland.
Zo combineren we Engels en aardrijkskunde ook met elkaar, omdat het bij
aardrijkskunde ook over kaartlezen gaat!
Als u dit leest, dan hebben we als het goed is lootjes getrokken voor Sinterklaas! De
kinderen hebben allemaal een lootje met iemands naam en een kort verlanglijstje daarop.
Binnenkort krijgen ze €6,00 om een cadeautje voor te kopen. Het is de bedoeling dat die
€6,00 ook besteed wordt. Dus kost een cadeautje €5,00, dan koop je er nog iets van
€1,00 bij. Als dat klaar is, dan moet er nog een gezellige surprise en een leuk gedicht bij

gemaakt worden. Het hoeft geen lang gedicht te zijn, hoor! Geniet alvast van de
voorpret, het wordt hopelijk weer een gezellige (december)tijd in de klas!

Vooruitblik:
- Vrijdag 10 november: overhoring tafels van 3 en 4
- Dinsdag 21 november: bezoek Stadskazerne/bibliotheek
- Voor de vrijdagmiddagen 1 december en 15 december hebben onze
klassenmoeders leuke creatieve plannetjes bedacht. We verklappen nog niet
wat het precies is, maar het wordt vast heel gezellig…

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

Nieuws uit groep 7:
Afgelopen week hebben de kinderen op hun lootje cadeautjes opgeschreven die ze graag
zouden willen krijgen met Sinterklaas. Ze hebben hiervoor op de tablet het één en ander
mogen opzoeken. Op woensdag zijn de lootjes getrokken en is er 6 euro meegegeven aan
de kinderen om daarvoor de cadeautjes te kopen. Ieder kind doet zijn uiterste best met
het maken van een surprise en een mooi gedicht. We vertrouwen erop dat de namen
geheim worden gehouden!
Met Paxze heeft ieder kind een opdracht meegekregen. Ze hebben een Secret Pal
toegewezen gekregen waaraan ze deze week 3 complimenten moeten geven. Dit is
gericht op hoe iemand eruit ziet, wat iemand kan of doet en hoe iemand is. Zal het
iedereen lukken? Zal wel heel mooi zijn!
De topotoets van afgelopen week is heel goed geleerd! Complimenten hiervoor!
Belangrijke data:
 Toets Engels: dinsdag 14 november
 Toets geschiedenis: vrijdag 17 november


Toets biologie: dinsdag 21 november

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Noa. Noa is een super lieve vriendin, ze kan goed
voetballen en heeft altijd leuke kleren aan!

Almere College
Maandagmiddag 13 november komt er een leerkracht van het Almere College een
filmpje laten zien. Daarnaast komen er een aantal oud-leerlingen van de Koningin
Emmaschool, die nu op het Almere College zitten, om vragen te beantwoorden.

Ichthus College
Op donderdagmiddag 16 november gaat groep 8 een bezoek brengen aan het Ichthus
College van 13.30 tot 15.30. Dit betekent dat de leerlingen later thuis komen dan
normaal. Als uw kind alleen van het Ichthus College naar huis mag fietsen, dan moet
uw kind een briefje met de handtekening van de ouders inleveren bij Melissa.

Belangrijke data:
-

7 november: dictee spellingswoorden thema 2

-

9 november: topografie toets 1

-

10 november: huiswerk

-

13 november: toets Geschiedenis

-

November/ december: boekbespreking

