Belangrijke data:
-

23 november: schoenzetten
24 november: schoenzetfeest
24 november: enquete dBos groep 5 t/m 8 (toestemmingsformulier moet vóór 22
november ondertekend binnen zijn!)

Jarigen deze week:
-

17
19
22
23

november:
november:
november:
november:

Tristen Beintema uit groep7
Ines van der Mark uit groep 3
Roos Arends uit groep 3
Jeron Seine uit groep 5

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 30 november.

Kanjerregel volgende week:
-

Niemand blijft zielig!

Algemeen
Bijzonder sinterklaascadeau
De Sint heeft ons laten weten dat hij op 5 december ook weer van de partij zal zijn op
de Emmaschool. Hij vertelde ook dat hij bij zijn aankomst ook een bijzonder cadeau
heeft voor de school en de ouders. Omdat het een cadeau is voor de school en de
ouders, denken we dat het iets is dat al langer hoog op ons verlanglijstje stond: het
certificaat ouderbetrokkenheid 3.0. Bij de aankomst van Sinterklaas staan altijd al veel
ouders de Sint op te wachten. We hopen dat juist deze keer er nog veel meer zullen
zijn. U bent in elk geval van harte uitgenodigd om te komen kijken!
Studiereis Schotland
In de week van 27 november tot 1 december gaan alle directeuren van Iris scholen op
studiereis naar Schotland. In Schotland wordt op een bijzondere manier vorm gegeven
aan de zorg binnen de scholen. Onder het mom van ‘getting it right for every child’
kijken de Schotten goed naar wat een (zorg)leerling nodig heeft. We hebben met de
directeuren ons inmiddels goed voorbereid en gaan in groepen allemaal een aspect van
het Schotse onderwijs onderzoeken. In deze laattse week van November zal ik dus
afwezig zijn. U kunt bij vragen zoals gebruikleijk bij de leerkracht terecht. Gaat het om
zaken die de leerkracht niet kan behandelen, dan is uw aanspreekpunt in deze week juf
Atje de Boer.
Toestemming
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een toestemmingsbrief mee gekregen voor een
onderzoek m.b.t. de bibliotheek op school. Kinderen mogen echt pas meedoen als we die
toestemmingsbrief ondertekend terugkrijgen. We hopen op uw aller medewerking.
Korting “Sint in het theater”
In de school hangt de uitnodigingsposter voor de theatervoorstelling “Sint heeft
heimwee” in de Stadsgehoorzaal op 29 november. De toegangsprijs voor de voorstelling
is € 7,50. Omdat we als school alle kinderen van de school deze voorstelling gunnen,
willen we een kleine stimulans geven. Als uw kind deze voorstelling bezoekt, gooi dan uw
toegangskaartje niet weg!! Elk kind dat zijn of haar kaartje bij de school inlevert,
krijgt € 3 van de toegangsprijs terug. Schrijf de naam van het kind en de groep waarin
het zit op het kaartje en geef deze aan juf Marja. Dit kan tot 7 december. Wij zorgen
dan dat u de € 3 terugkrijgt.

Nieuws van de AC
Volgende week vrijdag, 24 november organiseren wij weer het jaarlijkse schoenzetfeest
op de Emmaschool. Alle kinderen van de school mogen donderdag 23 november samen
met de leerkracht de schoen zetten in de eigen klas.
Voor groep 1/2 wordt er deze ochtend Pietengym georganiseerd en voor groep 3/4 een
ware Pietenspeurtocht. Dit wordt uitgedacht en begeleid door twee studenten van
Landstede.
De kinderen van groep 1 t/m 4 die het leuk vinden, mogen deze dag verkleed komen als
Sint of Piet.

Kind op Maandag

We vertellen volgende week de laatste verhalen over Jozef: hij maakt zich aan zijn
broers bekend. Het weekthema is: “Mijn familie”. Ondanks alles wat er gebeurd is, komt
er een positief slot. We zien hoe belangrijk hier familie voor elkaar kan zijn. We zien
vooral hoe goed en wonderlijk God voor Jozef en zijn familie en zijn volk gezorgd heeft!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Volgende week donderdag 23 november brengen we een bezoek aan het Sinterklaashuis.
We worden tussen 13.00 uur en 13.15 uur verwacht in de Stadskazerne.
De overblijfkinderen lopen met de juf mee naar de Stadskazerne.
Wilt u uw kind/eren brengen tussen 13.00 uur en 13.15 uur brengen naar de
Stadskazerne.
Alle kinderen lopen met de moeders en de juf mee terug naar school.
Als u, als ouder, meegaat naar het Sinterklaashuis, wilt u dan om 12.40 uur op school
zijn, zodat we samen naar de Stadskazerne kunnen lopen?

Alvast bedankt!

Op vrijdag 24 november hebben we het
schoenzetfeeest op school. Alle kinderen mogen op donderdag 23 november een schoen
meenemen van thuis en dan gaan we de schoen zetten. Op vrijdag gaan we dan kijken wat
er gebeurd is en vieren we een klein feestje.
Op woensdagmorgen waren er 2 moeders die een half uurtje met kinderen een spelletje
speelden.
Nu zijn er 4 moeders bijgekomen, zodat we ook op donderdag- en vrijdagmorgen
spelletjes kunnen doen.
Fijn moeders dat u zich heeft aangemeld. Ook bedankt namens de keuters. We hopen
dat het gezellige/leerzame morgens zullen worden.
Fijn dat bijna alle ouders het cadeautje van hun kind/eren hebben opgehaald om er thuis
een surprise van te maken. Heeft u dat nog niet gedaan, trek dan de juf even aan het
shirt. Graag de surprises op vrijdag 1 december weer terug in het kleuter magazijn. Veel
succes.
Het themawoord volgende week is: boek
We gaan weer oefeningen doen met de letter: b
Zoals u in het vorig Emmapraatje en op de uitnodiging hebt kunnen lezen is er op
vrijdagmorgen 1 december een boekenkring/stillezen in de groep.
Wilt u zich daarvoor aanmelden zodat we weten hoeveel ouders/oma’s er komen en hoe
we de groep kunnen verdelen.
Het inschrijfformulier hangt op de deur van de klas.

Nieuws uit groep 3:
Veilig leren lezen
Het laatste woord van kern 3 hebben wij deze week geleerd. Het woord zeep
en de letter ‘z’ zijn aangeboden. Daarmee ronden wij nu ook kern 3 af met het
leesdiploma kern 3 en de ‘herfstsignalering’. Kort gezegd is het een
meetmoment om te kijken op welk niveau de kinderen zitten m.b.t. letterkennis
en het lezen. Voor ons fijn, want op die manier kunnen wij weer verder oefenen met de
kinderen op hun eigen niveau! Volgende week starten wij alweer met kern 4, in het
volgende Emmapraatje daar meer over!
Rekenen
Bussommen, bussommen, bussommen… En dat valt nog niet mee! Maar de kinderen doen
enorm hun best. Binnenkort volgt het busspel en dit spel krijgen de kinderen ook mee
naar huis! Leuk en leerzaam om thuis ook eens te spelen samen.
Daarnaast is het splitsen erbij gekomen. Hoe verdeel ik 10 snoepjes eerlijk? 5 en 5. En 8
snoepjes dan?
Fijn dat de Sinterklaascadeautjes zijn opgehaald!
Vooruitblik:
 23 november: Van 11.00 uur tot 12.00 uur zijn wij uitgenodigd in het
Sinterklaashuis. Uw zoon/dochter mag om 12.00 uur opgehaald worden bij het
Sinterklaashuis. Is dit voor u logistiek een probleem i.v.m. broertjes/zusjes op
de Emmaschool? Dan zou u een andere ouder wellicht kunnen vragen om uw kind
mee te nemen?


Vrijdag 24 november: Schoenzetfeest. Vanaf 10.15 uur is er een speurtocht voor
groep 3 en 4!



Vrijdag 1 december: de surprises (voorzien van naam) moeten nu echt ingeleverd
zijn!

Dinsdag 5 december: deze dag staat in het teken van Sinterklaas! ’s Ochtends komt hij
bij ons in de klas en pakken wij de cadeautjes uit. ’s Middags mogen de kinderen een
gezelschapsspelletje meenemen en/of een DVD

Nieuws uit groep 4:
Helaas is het vorige week niet gelukt met het plaatsen van de foto's op Facebook
van onze boekenkring. Ze waren te wazig. We gaan het opnieuw proberen. In groep 4
leren wij de tafels van 1-10. In januari moeten de kinderen de tafels van 1-6 kennen.
We zijn nu bezig met de tafel van 3 en de tafel van 2 en 5 zitten er al aardig

in. Wilt u thuis ook met uw kind oefenen? Er zijn al wat blikjes binnen gekomen
maar we kunnen er best nog wat gebruiken.

Verschillende ouders hebben de surprise al opgehaald. Mocht u het niet meer weten
, wij hebben een lijstje van wat uw kind krijgt.

Nieuws uit groep 5:
In dit Emmapraatje wil ik u informeren over huiswerk in groep 5. De kinderen krijgen
wekelijks huiswerk mee, ik wil dat vanaf nu meegeven op de donderdagmiddag. Dat lijkt
me een duidelijke afspraak, dan kunt u ook controleren of uw kind het mee naar huis
heeft genomen! In het Emmapraatje zal ik dan ook steeds vermelden om welk huiswerk
het gaat. Het is soms leerwerk (het eerste leerblad van aardrijkskunde of geschiedenis
komt over een paar weken mee naar huis), of tafels die de kinderen moeten kennen.
Soms is het ook maak-werk, zoals werkbladen om de dicteewoorden thuis mee te
oefenen. Iedere week krijgt uw kind in ieder geval een leesblad mee om dagelijks thuis
te lezen. Een blad met de tafels van 3 en 4 hebben ze pas meegekregen. De tafel van 3
gaat nu redelijk, maar de tafel van 4 vinden veel kinderen nog lastig, vooral alle sommen
door elkaar. Daarom moeten ze die tafel nog eens goed oefenen, de overhoring is op
vrijdag 24 november. Helpt u uw kind mee met het leren en maken van het huiswerk?
Dat is een goede stimulans voor uw kind en u blijft zelf ook op de hoogte van alles waar
uw kind mee bezig is!
Op het moment dat ik dit stukje typ, zitten we midden in de “campagne” voor de
verkiezingen voor de leerlingenraad. Wie dat wilde, mocht zichzelf verkiesbaar stellen
voor een plekje in de leerlingenraad die we op school op gaan richten. De kinderen die
meedoen maken posters om zichzelf aan te prijzen en ze mogen zichzelf presenteren
aan de klas. Volgende week leest u welke twee leerlingen uit groep 5 plaatsnemen in de
leerlingenraad van de Koningin Emmaschool. De stembiljetten liggen al klaar!!!

Op dinsdagmiddag 21 november gaan we naar de Stadskazerne voor een bezoek aan de
bibliotheek. Om kwart over één vertrekken we lopend bij school en we zijn op tijd weer
terug. We hopen op een gezellig, maar ook leerzaam uitstapje!

Boekbesprekingen:
-

Vrijdag 17 november: Julian

-

Maandag 20 november: Collin
Vrijdag 24 november: Henrieke

Vooruitblik:
-

Dinsdag 21 november: bezoek Stadskazerne
Woens dag 22 november: toestemmingsformulieren enquete dBos (de Bibliotheek

-

op school) moeten binnen zijn
Donderdag 23 november: schoen zetten (zie nieuws van de AC)
Vrijdag 24 november: alle kinderen moeten de tafel van 4 goed kennen

-

Vrijdag 24 november: enquete dBos in de klas

-

Vrijdag 1 december: dictee (de oefenbladen krijgen de kinderen vandaag alvast
mee, daarin staan oefeningen voor alle categorieën die in het dictee voorkomen!)

-

Dinsdag 5 december: Surprise meenemen naar school!!!

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

Nieuws uit groep 7:
Met biologie hebben we het over de opruimers in de natuur, waaronder schimmels.
Alle kinderen hebben hun werkboek en een hersluitbaar zakje meegekregen. Het is
de bedoeling dat zij hun eigen schimmel gaan kweken en hierover een logboekje
bijhouden. Als de kinderen foto’s hebben gemaakt, mogen zij dit uitprinten en
meenemen of mailen naar het emailadres van juf Marleen
(marleen@emmaschoolkampen.nl). Maandag 20 november moeten het werkboek en
het zakje met de schimmels mee naar school worden genomen.

Met Taal Actief zijn we begonnen met het nieuwe thema. Dat gaat over mode. We
leren veel nieuwe woorden bij de woordenschatlessen en hebben het ook gehad over
samenstellingen, informele en formele taal en we oefenen ook met het schrijven van
werkwoorden in de verleden tijd. We werken met ’t Kofschip X dat ons helpt om
woorden met +te/ten of +de/den in de verleden tijd te schrijven. We hebben met
spelling onze eerste oefendictees gehad en de kinderen hebben de nieuwe
dicteewoorden weer mee naar huis gekregen. Ze kunnen ook op een leuke manier
oefenen via de website www.schoolbordportaal.nl zoek op spelling à daarna kies je de
methode Taal Actief 4 à groep 6 à en daarna de spellingscategorie (categorie: 14,
15, 16, 17, 18 en 19) Deze categorieën staan ook op het blad dat mee naar huis is
gegeven.

Daarnaast maken wij tempotoetsen om te kijken of alles geautomatiseerd is. Zo
hebben we bijvoorbeeld woensdag een tempotoets gehad over de tafel van 3 en 4.
Dan blijkt het toch dat veel kinderen het lastig vinden om dit op tempo te maken en
dat sommige sommen ook nog best lastig zijn. Als we dit nog lastig vinden, liggen er

de volgende dag boekjes klaar om in te werken. Ook is er een tafelposter
meegegeven die ze kunnen ophangen in de wc. Tja, als je een grote boodschap moet
doen, kun je net zo goed even een tafel opzeggenJ We proberen het dan een
volgende week opnieuw. We hopen dat we de kinderen straks ’s nachts wakker
kunnen bellen met sommen als 8x6 en dat ze dan gelijk 48 roepen.

Tot slot, veel kinderen hebben voor de topografietoets al de levels 4 t/m 6
uitgespeeld via topomaster. Op donderdag 30 november is de toets die we weer via
de tablet afnemen. Oefenen met topomaster kan weer via www.blinkstart.nl met de
schoolcode 539944.
Phoe, groep 6 is er maar druk mee!

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Noëlle. Noëlle is een behulpzame vriendin, ze kan netjes
schrijven en is goed in rekenen.

ADIT
Op dinsdagochtend 21 november wordt de ADIT afgenomen in groep 8. U heeft
hierover vorige week een informatiebrief en toestemmingsformulier ontvangen. De
ADIT is een digitale intelligentietest die naast de andere toetsen en observaties
wordt meegenomen in het eindadvies van uw kind.

Belangrijke data:
-

17 november huiswerk

-

23 november: toets Aardrijkskunde

-

1 december: toets Natuur en Techniek

-

14 december: toets Topografie 2 (kaart + level 4 t/m 6 Topomaster)

-

november/ december: boekbespreking

