Belangrijke data:
-

Maandag 11 december 19.00 uur: schoonmaakavond groep 1 t/m 4 (zie bericht in
dit Emmapraatje)
Dinsdag 12 december: School gesloten i.v.m. staking primair onderwijs

Jarigen deze week:
-

8 december: Anne Ras Leon uit groep 4
11 december: Ikranur Erkoc uit groep 1/2
13 december: Eline Smit uit groep 7

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 14 december.

Kanjerregel volgende week:
-

Niemand speelt de baas!

Algemeen
Schotland
Vorige week mocht ik genieten van een studiereis naar Schotland. Het is erg interessant
om eens in een ander land te kijken hoe het onderwijs daar geregeld is. Je komt met tal
van indrukken terug. Wat voor mij het meest in het oog liep is, dat de Schotse scholen
best veel aandacht geven aan de persoonlijkheidsvorming van de kinderen. Dit gebeurt
niet alleen door het geven van lessen, maar kinderen voeren ook allerlei taken uit in de
school om hen verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. In Schotland is er sprake van
‘inclusief onderwijs’. Dit betekent dat er geen speciaal onderwijs is en alle kinderen (ook
bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down of een ernstige handicap op een
reguliere basisschool zitten. Dit was in de verschillende scholen verschillend geregeld.
Het was leuk om de soms prachtige, soms zeer oude gebouwen te bekijken. Ik denk
overigens dat de Schotse leerkrachten ook eens naar Nederland zouden moeten komen.
Zij zouden dan zien dat de Nederlandse leerkrachten erg goed zijn in het organiseren
van de lessituaties in de groep (het ‘klassenmanagement’). We gaan de komende tijd
bekijken welke punten we gaan verwerken in het beleid dat op dit moment voor
schoolvereniging Iris weer ontwikkeld wordt.

Staking
Ik heb u gisteren informatie toegestuurd over de staking op dinsdag 12 december as.
De school zal dan de hele dag gesloten zijn. In de toegestuurde brief vindt u meer
informatie over de achtergronden van de staking.

Sinterklaas
Het was weer een fijn feest afgelopen dinsdag. Sinterklaas heeft ook dit jaar weer een
bezoek gebracht aan onze school. We waren heel blij met het cadeau dat de school van
de Sint kreeg: het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0. Maar natuurlijk had de Sint ook
veel cadeautjes voor de kinderen mee gebracht. Natuurlijk wordt er in de voorbereiding
al veel werk verzet om het bezoek van de sint goed te laten verlopen. Alle ouders die
hier druk mee zijn geweest: heel hartelijk dank!!!

Open inloop nieuwe gebouw
Het was gezellig druk tijdens de open inloop van het nieuwe gebouw. Veel ouders zijn
komen kijken hoe het nieuwe gebouw er uit komt te zien. Het gebouw is enthousiast
onthaalt. We mochten veel complimentjes in ontvangst nemen. Natuurlijk verdient Sara
van Popta, de architect die het gebouw heeft bedacht deze complimenten het meest.
Leuk om te weten: de kinderen hadden in de allereerste fase een grote hoeveelheid
wensen ingebracht. Natuurlijk was het niet mogelijk om alle wensen in vervulling te laten
gaan. Maar een paar wel. Zo komt er een grote centrale ‘tribunetrap met daarnaast: een
glijbaan!. Ook hebben we straks de beschikking over een echt ‘dakterras waar we buiten
kunnen leren als het mooi weer is. En ook de leerpleinen met daaromheen de lokalen zijn
er gekomen…… Nu maar duimen dat we niet tegen nog meer vertraging op gaan lopen.

Van de AC
Schoonmaakavond.
Aanstaande maandag 11 december is de schoonmaakavond voor de groepen 1 t/m 4. De
kinderen van groep 5 t/m 8 maken binnenkort de eigen klas weer schoon. Als u zich
heeft opgegeven voor dit tijdstip, dan bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom om te
helpen! Het is fijn als u zelf een emmer, doeken en een raamwisser meeneemt. Tot dan!

En dan komt hier de derde en laatste brief van Sinterklaas! Dan weet u hoe het is
afgelopen…
Goedemorgen lieve kinderen,
Sjonge jonge jonge, dat is me nu toch ook weer wat. Loop ik vanmorgen naar buiten om
de pietenhond uit te laten. Loop ik met mn grote teen tegen een hele stapel dozen aan,
au au au au!!! Wat een pijn! Wat een pech…wat een pech… wie zet er nu dozen voor mn
deur!! En die dozen he, die waren zwaar, nee niet een beetje zwaar, loodzwaar!! Niet te
tillen!!
Zit er ook nog een briefje op of ik ze even naar de Koningin Emmaschool wil brengen. Ja
daaaag!! Ik ben gekke pietje niet. Hoe moet ik dat doen, met een dikke, blauwe teen, een
humeur van heb ik jou daar, daar heb ik toch geen zin in…..maar ja, wat Sinterklaas
vraagt moet je doen.
Dus ik proberen een doos te tillen, niet te doen!! Dan maar even gluren wat er in zit….wat
gaaf!!! Allemaal mooie gekleurde dingen, en overal staat een naam op. Ik heb al even
gekeken maar mijn naam stond er niet op….snik snik snik. Weer pech. Willen jullie
misschien nog even in de doos kijken of er iets voor mij in zit? En zo niet misschien even
in de klas rondkijken of mn gelukshoefijzer daar misschien ligt??? Misschien ben ik hem
wel verloren op de Koningin Emmaschool….ik hoop zo dat jullie hem vinden….mag ik hem
dan wel weer terug??
Nog steeds ben ik niet blij….want die briefjes he, en die tekeningen die jullie hebben
geschreven en gekleurd, die ben ik kwijtgeraakt, het spijt me zo…..ik heb ze ergens
neergelegd om ze later te lezen maar ik kan ze niet meer terugvinden….snik snik snik.
Het wordt echt hoog tijd dat ik mn gelukshoefijzer weer terugvindt. Sinterklaas is over
4 nachtjes al jarig….oh oh oh, komt het nog goed…wat denken jullie…

Groetjes de Gelukspiet

Nieuws van juf Yvonne.
Hallo allemaal, Inmiddels ben ik al weer een tijdje op school te zien op de
dinsdag en donderdagmorgen. Vandaar dat ik nog even iets van me wil laten
horen. Het gaat heel goed met me en ik ben druk bezig om mijn taken op school
beetje bij beetje weer op te pakken. Alle behandelingen heb ik achter de rug dus
nu weer conditie opbouwen….en dat gaat gelukkig ook steeds beter! Ook de
laatste uitslagen van MRI waren positief dus daar ben ik wel heel erg blij mee.
Even geen ziekenhuis meer voor mij…..
Gisteren heb ik gezellig in groep 7 Sinterklaas gevierd en dat heeft me erg goed
gedaan. Het is heel fijn om weer ‘nuttig’ te zijn. Momenteel doe ik nog veel extra
taken buiten de groep maar ik heb ook al weer les gegeven en dart voelde goed.
Zo beetje bij beetje zal ik de komende tijd mijn lesgevende taken weer op gaan
pakken….en weer een echte juf zijn!
Het afgelopen jaar was het voor mij heel bijzonder om te merken
dat de collega’s, kinderen én ouders zo met me mee hebben
geleefd…Dit heeft me enorm geholpen om door te vechten en daar
ben ik jullie allemaal nog steeds erg dankbaar voor!
Tot slot wil ik iedereen alvast Hele Fijne Feestdagen toewensen
en een mooi, fijn, creatief en gezond 2018!!!!
Juf Yvonne

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. In een tijd waarin we cadeautjes mogen krijgen en geven aan
elkaar is het misschien wel extra mooi om ook aan Danyelu te denken en juist ook voor
hem iets mee te nemen. Bedankt allemaal!!!

Kind op Maandag
We gaan de tweede week van Advent in: twee kaarsen mogen
branden! Weer wat dichter bij het Kerstfeest, het wordt al wat
lichter! De Bijbelverhalen gaan over het thema: “Het is begonnen!”
We vertellen verder uit Lukas 1 en uit Mattheüs 1: het gaat over
de geboorte van Johannes, over de mooie lofzang die zijn vader
Zacharias zingt en over de droom van Jozef. We zingen Kerstliedjes in de klassen en we
oefenen voor het Kerstfeest.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Afgelopen vrijdag hebben we een hele mooie/gezellige/leerzame morgen gehad.
De kleuters hebben laten zien dat zij al heel goed 5 minuten kunnen stillezen. Na het
stillezen hebben we gepraat over de boeken en vragen beantwoord. Juf Anne van de
bibliotheek heeft laten zien dat je nog veel meer kan doen met boeken, zoals interactief
voorlezen/ boekenkring en na het lezen een spelletje doen met het boek.
Ook hebben de ouders/oma's een coöperatieve werkvorm gezien, wat je kunt doen met
cijfers en letters.
Fijn dat er zoveel belangstelling was!

l

Het sinterklaasfeest was bijzonder gezellig. Voor alle kinderen was er een mooie
surprise. Het was spannend wat er uit zou komen. De kinderen waren erg verrast en blij.
Sinterklaas en pieten bedankt dat u ook dit jaar onze school bent binnengekomen.
Moeders van de AC bedankt voor het gezellige feest.

Nu het sinterklaasfeest weer voorbij is gaan we ons richten op het Kerstfeest.
De aankomende 2 weken gaan we werken over kerst. We zijn al druk bezig met het
zingen van kerstliedjes voor ons gezamenlijke kerstfeest met groep 3.
De eerste adventskaars hebben we al weer aangestoken.
Ons themawoord is MUTS. Samen bedenken we woorden met de 'm' en doen daar
allerlei spelletjes mee. Weldra zal ook in onze klas de kerstboom weer een plaatsje
krijgen.

Nieuws uit groep 3:
Wij hebben in groep 3 genoten van het Sinterklaasfeest! Het was dinsdag een hele
gezellige en feestelijke dag. De middag hebben we afgesloten met spelletjes, muziek en
een film.
Aanstaande maandagavond 11 december is het schoonmaakavond!
Wanneer u zich heeft opgegeven om deze avond schoon te maken zie ik u
graag! Neemt u zelf een emmer en doekje mee? Is er een ouder die de
mogelijkheid heeft om een stofzuiger mee te nemen?
Kerstviering
Een paar kinderen krijgen een opzegversje mee naar huis wat zij mogen oefenen voor de
Kerstviering van donderdag 21 december in de klas. Mocht uw zoon/dochter een
opzegversje mee naar huis krijgen waarderen wij het enorm als u dit samen wil oefenen.
Veilig leren lezen
Eind deze week ronden wij kern 4 alweer af nu het laatste woord hut ook deze
week is aangeleerd. De leesresultaten kan u weer terug lezen op de brief die uw
kind mee krijgt. Volgende week starten wij met kern 5. Vanaf deze kern wordt
de aandacht geleidelijk verschoven van het correct benoemen van de letters en
het goed lezen van de woorden naar het vlot verklanken en lezen. De kinderen proberen
wij daarom te stimuleren om de woorden vlot te lezen (op tempo) dus minder te spellen
(hakken en plakken). Alleen wanneer ze twijfelen is het verstandig dat ze dit natuurlijk
doen maar dan plakken in hun hoofd.
Rekenen
Wij zijn deze week ook gestart met blok 4.
Wat kunnen de kinderen in dit nieuwe blok verwachten?
* Springen op de getallen met stapjes van 1, een grote stap van 2 (2-4-6-8)

en sprongen van 10.
* Op welke manieren maak je 10? (verliefde harten)
* Eerlijk delen: halveren. Maar ook eerlijk verdelen: verdubbelen.
* Hoe maak je 36? 10 + 10 + 10 + 6 of 10 + 10 + 10 + 5 + 1
* Wat komt er voor 20 (20 – 1) en wat komt er na 20 (20 + 1).
* Begrippen links en rechts
* Klokkijken (hele en halve uren) maar nu gaan wij verder: is het voor of over half 3?
* Bussommen

Nieuws uit groep 4:
De komende weken richten we ons op Advent en Kerst. In de klas hebben we de eerste
Adventskaars al aangestoken. We hebben gehoord over de profeet Jesaja. Het leek
heel donker in die tijd omdat er oorlog was maar toch mocht hij vertellen over het licht
van de Heer. Met rekenen zijn we begonnen in blok 4 . We leren de plaats van de
getallen tot 100 en de relatie van herhaald optellen en vermenigvuldigen. Met spelling
leren we steeds nieuwe regels en de oude herhalen we elke dag. We proberen ook om
zelf een verhaal te schrijven met een inleiding, kern en slot. Dit vinden de kinderen nog
erg moeilijk. Ook met schrijven zijn we in deel 2 begonnen en nu oefenen we de
hoofdletters. De tafel van 4 is de komende week aan de beurt. Oefent u mee?

Nieuws uit groep 5:
Een korte impressie van ons Sinterklaasfeest:

Mooie surprises, Pietjes en de surprise voor juf: taart voor de hele klas! Mmmmmm…..
Bakpiet, bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Via een moeder kreeg ik een leuke site om thuis de tafels te oefenen. Die willen we
graag met u delen: https://www.tafeldiploma.nl/tempotoets/ . Veel plezier met het
oefenen!
Verder gaan we nu in de klas ook al aan de slag met Kerst: liedjes zingen, adventkaarsen
branden, we hebben een adventkalender met allemaal enveloppen met daarin voor elke

dag een opdracht, een lied, een verhaal of een kleine verrassing… Samen toeleven naar
het feest van de geboorte van de Heere Jezus!!!
De kinderen krijgen deze week als huiswerk een blad met verhaaltjessommen mee. We
oefenen ook in de klas regelmatig met dit soort sommen, omdat deze sommen ook in de
Cito-toets voorkomen. Het is de bedoeling dat de kinderen dit werkblad thuis maken en
uiterlijk op woensdag 13 december weer meenemen naar school!
Boekbesprekingen:
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 8 december: Maartje

-

Maandag 11 december: Thalita
Vrijdag 15 december: Hans

Succes met de voorbereidingen!
Vooruitblik/belangrijke data:
-

Vrijdag 8 december: Overhoring tafel van 5
Woensdag 13 december: uiterlijk vandaag rekenwerkblad mee terug nemen!
Vrijdag 15 december: Toets geschiedenis

Hartelijke groeten van juf Marjet

Nieuws uit groep 6:
Afgelopen maandag hebben we het woordendictee van spelling gemaakt. Komende week
ronden we thema 3 van taal en spelling af en herhalen we onderdelen die we lastig
vonden. Ook blikken we terug op voorgaande thema’s in een “parkeerweek” om zo stof
nog eens extra te herhalen en te oefenen. Dinsdag hebben we sinterklaas gevierd. Het
was een leuke dag. Voor Isa ook een hele sportieve dag. Soms kreeg je een opdracht
tussen het uitpakken door. En Isa moest 3 keer achter elkaar hard naar beneden
rennen. Maar hoe vaker Isa naar beneden holde, des te sneller was deze kanjer weer
terug in de klas. We hebben plezier gehad! Bedankt iedereen voor de mooie surprises en
gedichten!
We hebben ondertussen al een heel aantal huiswerkmapjes teruggekregen van kinderen.
Wilt u helpen onthouden dat dit mapje op maandag 11 december ingeleverd moet
worden?
Zoals eerder gemeld staat op donderdag 14 december de toets van biologie gepland. We
hopen dat u al samen met uw kind heeft kunnen oefenen. Samen leren is vaak erg fijn.
Op maandag 18 december staat de toets van Engels gepland. De kinderen hebben
maandag het leerblad gekregen. De kinderen moeten de Nederlandse betekenis weten
en van de kleuren moeten ze dit in het Engels kunnen schrijven.

Nieuws uit groep 7:
We hebben een mooie afsluitende les gehad van Paxze. In de 12 lessen hebben de
kinderen mooie doelen bereikt, zowel voor de groep als voor ieder persoonlijk! We zijn
trots op ze en ze hebben dan ook een welverdiende diploma in ontvangst mogen nemen!

Afgelopen dinsdag hebben we
Sinterklaas gevierd in de klas. Wat fijn
dat juf Yvonne dit ook met ons mee
heeft gevierd! Het was een gezellige
morgen samen!

De oom van Eline komt vrijdag in de klas
om over de 1ste en 2de wereldoorlog te
vertellen. Wij zijn super benieuwd en
kijken uit naar zijn komst. De oom van Eline heeft geschiedenis gestudeerd en kan vast
veel vertellen!

De topotoets is verschoven naar donderdag 21 december gepland. Level 4 t/m 6 moeten
de kinderen oefenen van Topomasters.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Kaeden! Kaeden kan leuke verhalen vertellen, hij kan goed
rekenen en heeft leuke kleding aan!
Belangrijke data:
-

8 december: huiswerk

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 en 13 l Anna’s fiets)
-

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

-

November/ december: boekbespreking

