Belangrijke data:
-

24 november: schoenzetfeest
24 november: enquete dBos groep 5 t/m 8
30 november: controle fietsverlichting

Jarigen deze week:
-

24
24
27
27
28
30

november:
november:
november:
november:
november:
november:

Noor den Boer uit groep 3
Sergio da Mota Ribeiro uit groep 1/2
Roos Dekker uit groep 3
Diego Yau uit groep 4
Milan van der Mark uit groep 5
Janaya Pater uit groep 3

We wensen jullie een fijne dag!!!

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

Kanjerregel volgende week:
-

Niemand blijft zielig!

Algemeen
Kerstfeest
In de periode waarin het nog zeker leek dat we met de kerst zouden verhuizen naar de
tijdelijke locatie, hebben we in het team over de kerstviering gesproken. Aanleiding

voor deze bespreking was een vraag van de AC hoe alles nu precies zou verlopen en wat
er gedaan moest worden. Toen is besloten dat we de kerstviering voor één keer alleen
met de kinderen in de klas zullen vieren. Inmiddels heeft u een Plattegrondje ontvangen
waarin duidelijk gemaakt wordt dat er rondom de verhuizing onzekerheid is ontstaan.
Omdat die onzekerheid er nog steeds is, hebben we besloten dit plan te handhaven. Er
wordt al gewerkt aan een viering die gericht is op de groepen. Dit betekent dat er voor
één jaar geen kerstviering met ouders zal zijn. We hopen volgend schooljaar het
kerstfeest wel weer met elkaar (ouders, leerlingen en leerkrachten) te kunnen vieren.
Fietsverlichting
Op 30 november zal er weer een controle plaatsvinden van de verlichting van de fietsen
van de kinderen. Deze wordt ook deze keer weer uitgevoerd door de stadswacht.
Daarom willen we de kinderen oproepen om op vrijdagmorgen 30 november zoveel
mogelijk op de fiets naar school te komen. We zouden het fijn vinden als er heel veel
fietsen nagekeken kunnen worden. Natuurlijk hopen we dan dat alle verlichting van de
fietsen dan in orde is. Daarom roepen we u op om deze vooraf zelf na te kijken en waar
nodig te repareren. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van uw kind.
Toestemmingsformulieren
In de afgelopen periode hebben we twee formulieren mee gegeven aan de kinderen.
In de groepen 5 t/m 8 is een formulier meegegeven om toestemming te vragen voor een
onderzoek met betrekking tot de bibliotheek op school. Als u dit formulier nog niet
ondertekend hebt meegegeven, kunt u dit morgen nog doen. Zonder toestemming mag uw
kind niet meedoen aan dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door Lisa van der Sande van
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek dat vrijdag wordt gedaan bestaat
uit het klassikaal afnemen van vragenlijsten over lezen. Hoe meer kinderen mee doen
aan het onderzoek hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn.
Aan alle oudste leerlingen is een brief meegegeven over het plaatsen van foto’s en
dergelijke. Dit komt voort uit de aangescherpte privacywetgeving. Deze brief ontvangen
we graag van alle ouders terug.

Nieuws van de AC
Morgen, 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.
En in de groepen 1 t/m 5 is een doos met een brief bezorgd, van Gelukspiet. Die denkt
dat zijn ketting geluk brengt… Dat kan toch helemaal niet, dat is niet goed! Later gaan
we horen dat het zo niet werkt natuurlijk!!!
Dit is de brief:

Hey hoi dag
superdeluxe goedemorgen kinderen,
Hier een briefje van de Gelukspiet!!
Jullie zullen wel denken; wat is dit nu weer, een doos met een
brief. Ja ja die staat niet elke dag in jullie klas he? Nou uhm dat
komt zo. Ik heb namelijk een hele belangrijke taak van Sinterklaas
gekregen. Ik mag namelijk een hele leuke verrassing aan jullie
doorgeven. Hihi spannend he. Ik vind het ook wel een beetje
spannend.
Maar eerst ga ik jullie even vertellen wie ik ben. Ik ben de
Gelukspiet en ik zal binnenkort bij jullie op school komen samen
met de Sint. En weten jullie waarom ik zo heet?? Nou vertel
maar, wie heeft er een idee? Ik heb namelijk altijd, maar dan ook
altijd geluk. Ik ben altijd vrolijk, altijd blij, altijd een beetje
hyperdepiep en ja soms ook een beetje druk hihi.
En weten jullie waarom ik altijd geluk heb. Omdat ik een
geluksamulet heb. Weten jullie wel wat dat is? Nou dat is een

voorwerp wat geluk brengt. En ik heb een supergave, coole,
superdeluxe hoefijzer aan m’n ketting, en daarom heet ik
Gelukspiet!

Vrijdagmiddag in de bovenbouw
Er zijn leuke, creatieve activiteiten bedacht met een aantal klassenmoeders en
leerkrachten van de bovenbouw. Zo willen wij graag op vrijdag 15 december kerstbakjes
versieren met de kinderen. Hartstikke leuk natuurlijk! Het zou fijn zijn als u thuis eens
kijkt naar eventuele materialen die hier een bijdrage aan zouden kunnen leveren. U kunt
denken aan: lint, kleine kerstballen, dennenappels en/of takjes, kaarsen of
waxinelichtjes, oase, decoratie wat u niet meer gebruikt, enz.
Wij zouden het heel erg waarderen als u hier eens thuis naar zou willen kijken en,
wanneer u dit kunt missen, het meegeeft aan uw kind.
Alvast bedankt voor het meedenken.

Zending
Sparen we allemaal mee voor Danyelu? Gelukkig is er een groep kinderen die elke week
wat geld meeneemt op maandag. Bent u het vergeten op maandag? Dan mag het geld ook
op een andere dag in het spaarpotje in de klas gedaan worden, hoor! We kunnen Danyelu
er heel goed mee helpen. Bedankt allemaal!!!

Kind op Maandag

We gaan ons alvast een beetje voorbereiden op Advent en Kerst. Het thema voor advent
is dit jaar: “Woorden in de nacht”. We starten volgende week met het eerste stukje
over: “Laat je stem horen!” We luisteren dan naar verhalen uit het Bijbelboek Jesaja.
Jesaja leeft in donkere tijden. Maar dwars door alle dreiging heen zingt Jesaja een lied
over God en Zijn toekomst. Met God hoeven we in donkere tijden niet te wanhopen, hoe
moeilijk het ook kan zijn. We mogen op Hem vertrouwen, Hij doet wat Hij belooft, al zie
je er nog niets van en moet je langer wachten dan je zou willen… De vertellingen kunt u
nalezen in Jesaja 2, 7 en 40.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Denk u er nog even aan dat we vrijdagmorgen 1 december de voorlees morgen hebben
met juf Anne van de bibliotheek? Als u zich nog niet hebt ingeschreven kan dat nog. Op
de deur hangt het inschrijfformulier. We hopen dat er veel moeders/vaders/oma's
komen. U komt toch ook?

Dit is de logeerkoffer van Borre. De koffer mag om de beurt met alle kinderen mee naar
huis. Een voorbeeld: vrijdag mag het koffertje met een kind mee naar huis en maandag
komt het weer terug. In de koffer zitten drie Borre-boeken zodat er elke avond kan
worden voorgelezen. Er zit ook een Borre-knuffel bij om de logeerpartij een extra
vrolijk tintje te geven. Daarna gaat de logeerkoffer weer met een ander kind naar huis.
Heel veel voorleesplezier.

Alle ouders, die met ons zijn meegegaan naar het Sinterklaashuis, allemaal
heel erg bedankt. De kinderen hebben genoten. Het was best wel spannend
voor sommige kinderen.
Dinsdag 5 december vieren we 's morgens het Sinterklaasfeest. De kinderen
mogen dan 's middags zelf van huis speelgoed/spelletje meenemen. Wel een
spelletje waar zij een tijdje mee kunnen spelen.

Vooruitblik:
* Woensdagmorgen 29 november: pepernoten bakken
* Vrijdag 1 december: de surprises moeten binnen zijn.
* Vrijdagmorgen 1 december: voorlees morgen met juf Anne en ouders.
* Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest

Nieuws uit groep 3:
Wat een hectiek afgelopen week; gelukspiet heeft een behoorlijke doos voor groep 3
afgeleverd! In de doos zaten slingers, ballonnen, een klomp én een brief. In de brief

vertelde gelukspiet dat alle kinderen donderdag hun schoen mogen zetten en de klas
gezellig mogen versieren. Wat een feest!
Veilig leren lezen
De herfstsignalering is afgesloten. Alleen de resultaten van het woordjes lezen hebben
wij per brief aan u meegedeeld. Mocht u een uitnodiging hebben ontvangen hopen wij u
volgende week graag te zien. Heeft u geen uitnodiging maar zou u wel graag willen weten
hoe het gaat? Kom gerust even een afspraak maken! Wij zijn gestart met kern 4!
De komende weken leren de kinderen de letters; h, w, o, a en u. De
woorden die daarbij horen zijn; huis, weg, bos, tak en hut. Deze week
hebben de kinderen de woorden huis (h) en weg (w) geleerd.
De veilig en vlot woorden heeft uw kind in een pakketje weer
meegekregen. Wij hebben de kinderen deze week de volgende
afspraken gemaakt:
* zie je het woord in één keer? Dan lees je het woord in één keer!
* twijfel je wat er staat? Dan hakt je letters in je hoofd en spreekt daarna het woord
hardop uit.
Dit komt hopelijk het tempo ten goede!
Rekenen
Het busspel kan thuis gespeeld worden aangezien de kinderen dit spel mee naar huis
hebben gekregen. Kom je op een halte? Dan wordt er aangegeven of je een paar stappen
‘erbij’ mag zetten of een paar stappen terug moet (eruit).
De kinderen hebben nu allemaal een eigen rekenrek gekregen. Bij bepaalde opdrachten
mogen ze het rekenrekje gebruiken. Het is best even wennen hoe het rekenrekje werkt
maar dat leren de kinderen snel genoeg! Onderdelen die centraal stonden deze week:
* eerlijk delen. Hoe verdeel je 10 pepernoten eerlijk? En 8? En 12?
* De bussommen blijven we oefenen (met behulp van het rekenrek)
* Hoe maak je 14? 10 (tienzakje) en 4 (losse ballen)
* Tellen met sprongen van 5; 5 en 5 en 5 en 5
* Spiegelen

Nieuws uit groep 4:
Het is gelukt met de foto's op Facebook. Afgelopen maandag hebben we weer een
boekenkring gehouden. De kinderen herkennen al veel boeken en ook de schrijvers.
Ook mogen ze graag even naar de bibliotheek lopen. Wel hebben we hierover
afspraken gemaakt. Twee keer per week mogen ze een boek ruilen. Ze noteren
netjes hun naam op een weeklijst. Ook mogen ze natuurlijk een boek lenen om thuis
te lezen.
Met taal hebben we het verkleinwoord geleerd en met spelling oefenen we woorden
met ng en nk.
De meeste kinderen hebben de tafel van 2 opgezegd. Maandag moeten we de tafel
van 3 kennen. Wilt u thuis ook met uw kind oefenen? Dinsdagmorgen kregen we een
belangrijke brief van zwarte piet. Hij vroeg of we de klas mooi wilden versieren en
vertelde dat de kinderen donderdag hun schoen mogen zetten.
Nog niet alle briefjes met toestemming publicatie foto's en video's zijn binnen. Alle
oudste kinderen hebben een briefje mee gekregen. Wilt u als het kan dit morgen
meegeven?

Nieuws uit groep 5:
We zijn naar de Stadskazerne geweest voor een bezoek aan de bibliotheek. Juf Anne
legde van alles uit over de bieb, we deden een leuke speurtocht, ze las een boek voor en
we mochten allemaal een boek lenen om in de klas te lezen. Het was supergezellig!
Hieronder een paar foto’s:

We hebben binnenkort (op vrijdag 15 december) onze eerste toets van geschiedenis. De
kinderen krijgen op donderdag 30 november een leerblad mee naar huis, waarop een
korte samenvatting staat van de lesstof uit het eerste hoofdstuk. Het is de bedoeling

dat de kinderen de informatie die op het leerblad staat goed kennen. Vooral de
dikgedrukte woorden zijn belangrijk! In de klas gaan we oefenen met hoe je het leerblad
kunt leren en wat voor soort vragen we in de toets kunnen verwachten.
Een voorbeeldvraag:
Hoe kwamen jager-verzamelaars aan eten?
0 Door koeien te houden.
0 Door tarwe te verbouwen.
0 Door jagen, vissen en verzamelen.

En we hebben twee leden voor de leerlingenraad gekozen (echt gestemd, met
stembiljetten!) Namens groep 5 zijn Romy de Jonge en Rosalyn Kramer gekozen. Zij
horen binnenkort hoe het verder gaat, want ze vormen samen met nog meer kinderen uit
de bovenbouw de eerste leerlingenraad van de Koningin Emmaschool. Succes, dames! We
hopen dat jullie onze groep op een goede manier kunnen vertegenwoordigen!

Boekbesprekingen:
Best spannend, voor het eerst een boekbespreking houden! Maar het gaat goed, de
kinderen bereiden zich goed voor! Door de spanning vergeten ze wel eens om uit het
hoofd te vertellen waarom ze hun boek zo mooi vinden, of kijken ze meer op hun blad
dan naar de kinderen in de klas… Geeft niks, het is even wennen, maar ze leren er veel
van! (en wij allemaal, er komen leuke boekideeën langs…)
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 24 november: Henrieke

-

Maandag 27 november: Eleena

-

Vrijdag 1 december: Romy

Vooruitblik/belangrijke data:
-

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 hebben de kinderen vorige week al

-

meegekregen, daarin staan oefeningen voor alle categorieën die in het dictee
voorkomen!)
Dinsdag 5 december: Surprise meenemen naar school!!!
Vrijdag 8 december: Overhoring tafel van 5

-

Vrijdag 15 december: Toets geschiedenis (leerblad komt op donderdag 30
november mee naar huis, zie uitleg hierboven!)

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

Nieuws uit groep 7:
Donderdag 30 november hebben wij een uitje met Rova. Noa houdt haar spreekbeurt
hierover en er volgt aansluitend een uitje waarin Rova ons van alles zal vertellen en laten
zien. We zullen om 12:00 uur met een bus opgehaald worden en zijn uiteraard om 15:15
uur weer terug. Ons verzoek is om uw kind eten en drinken mee te geven voor in de
middag. We kijken uit naar een gezellige dag met elkaar.
Bij de toets van biologie van afgelopen dinsdag zijn mooie cijfers behaald. Fijn dat de
kinderen goed hebben geleerd of heel goed hebben opgelet tijdens de les!
De toets van Engels is niet door iedereen goed gemaakt. De woorden goed opschrijven in
het Engels is dan ook niet makkelijk en kinderen hebben er misschien ook wel te
makkelijk over gedacht. Ze hebben in dit geval de mogelijkheid om de toets opnieuw te
maken. Dit zal een volgende keer niet meer zo zijn. Volgende week dinsdag 28 november
is de herkansing.
De toets van Topomasters staat gepland op donderdag 14 december. De toets gaat over
level 4 t/m 6. Succes met het oefenen kinderen!

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Iris. Iris is erg grappig, behulpzaam en lief!
Cyberboy
In groep 8 hebben we het boek Cyberboy gekregen. Hannah en Jara willen hier
graag iets over vertellen.

Cyberboy, geschreven door Hannah.

Cyberboy is een spannend, mysterieus en leuk boek. Het boek gaat over Bjorn die
een auto ongeluk heeft gehad. Kevin, de vriend van Bjorn, heeft het meegemaakt.
Bjorn ging naar China om hem in leven te houden. Kevin wist jaren niet waar Bjorn
was! Nu Bjorn weer terug is wil Kevin weten wat er met hem is gebeurd.

Cyberboy, geschreven door Jara.

Ik vind het boek heel spannend, omdat je niet goed weet wat er gaat gebeuren. Ik
ben nu op blz. 183. Het is echt een heel leuk boek!

Belangrijke data:
-

23 november: toets Aardrijkskunde

-

24 november: huiswerk

-

1 december: toets Natuur en Techniek

-

12 december: dictee thema 3 (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling >

spelling l oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 09 l
koppelteken, 10 l trema , 11 l ’s morgens, 12 l radio’s

