Belangrijke data:
-

5 december: Sinterklaasfeest op school!
6 december: Inloopmiddag nieuw schoolgebouw

Jarigen deze week:
-

1 december: Nadiël Hellendoorn uit groep 8
3 december: Dilano Wolters uit groep 3
5 december: Mika ten Hove uit groep 6

We wensen jullie een fijne dag!!!

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

Kanjerregel volgende week:
-

We vertrouwen elkaar!

Algemeen

Leerlingenraad
Wellicht heeft u al het een en ander gehoord of gelezen over de leerlingenraad. Wij, als
team van de Koningin Emmaschool, willen graag weten wat er onder de kinderen leeft.
We willen niet alleen over de kinderen praten, maar vooral met de kinderen. Dit is de

reden dat wij dit jaar de leerlingenraad zijn gestart. De leerlingenraad
vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Het is een groep kinderen van groep 5
t/m 8 die graag mee willen denken met allerlei dingen die te maken hebben met school.
De vergaderingen kunnen over van alles gaan (bijvoorbeeld activiteiten, het plein, sfeer
op school). We willen vooral veel uit de leerlingen laten komen. Op deze manier kunnen
zij meepraten en laten horen wat zij belangrijk vinden. De kinderen die in
de leerlingenraad zitten, zullen dit terugkoppelen aan de kinderen in hun klas en zo
mogelijk aan de lagere groepen. Er is de afgelopen tijd in de groepen gestemd en dit
zijn de leden van onze leerlingenraad: Romy en Rosalyn (groep 5), Jorik en Jack (groep
6), Dennis en Naira (groep 7) en Lotte en Salome (groep 8). Welkom in de leerlingenraad
van dit jaar! Juf Margreet en juf Marleen zullen de leerlingenraad aansturen.
In december zal de eerste vergadering onder schooltijd plaatsvinden. Hierover zal ook
een kort verslag worden gemaakt, zodat u als ouders ook op de hoogte wordt gebracht.

Brief van Sinterklaas.
In de groepen 1 t/m 5 werd weer een doos bezorgd, spannend… In die doos zat de
volgende brief:

Goedemorgen lieve, lieve allerliefste kinderen ,

Wat een pech!! wat een pech!!…..mn geluksamulet is weg!!! Het is niet te
geloven!!!

Ik heb overal gezocht, in mn bed, onder mn bed, in de kasten op de wc, zelfs
in de wc…..ik kan hem nergens vinden!!
Ik werd vanmorgen wakker, deed mn pietenslaapmuts af, mn pietenpyama uit,
deed mn pietenkleren aan. Wassen, plassen, tandenpoetsen. En toen keek ik
in de spiegel en ik schrok me naar!!! Mn hoefijzer was weg!! Hij hing niet meer
om mn nek. Gisteravond toen ik naar bed ging, had ik hem nog…. .
Hij kan toch niet zomaar zijn verdwenen???
Alles maar dan ook alles gaat mis vandaag, de vlokken voor op mn brood
waren op, chocolademelk stond te hoog in de kast, daar kon in niet bij, de
pepernoten zijn aangebrand, de chocolade sinterklazen en pieten zijn

gesmolten en toen ik deze doos ging brengen liep ik ook nog door de
hondenpoep, bah!! Wat een pech…
Hoe moet dit nu verder? Hoe kan ik nu weer gelukkig worden zonder
hoefijzer, ik heb die echt nodig!!
Nu dacht ik, misschien kunnen jullie mij helpen met het zoeken van geluk?
Waar worden jullie gelukkig van? Willen jullie dat wel voor mij doen? Ik heb in
de doos wat papiertjes gedaan. Willen jullie daar opschrijven/tekenen waar
jullie blij, gelukkig, vrolijk van worden en deze weer in de doos doen?

Ik hoop zo dat jullie me kunnen helpen, Sinterklaas is al bijna jarig, ik kan
toch niet de hele tijd ongelukkig, sip en chagerijnig zijn….oh oh oh, ik maak
me grote zorgen..

Groetjes van een ongelukkige gelukspiet.
We hebben n.a.v. de brief in de klassen nagedacht en opgeschreven/getekend over waar
we nu echt gelukkig van worden: toch niet van een geluksketting? Toch niet van spullen?
Nee, wat maakt gelukkig? Je familie, vrienden, samen fijne dingen doen, samen delen,
dat God van je houdt… Zo leren we veel belangrijke lessen met elkaar, heel fijn!!!

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

Op zondag 3 december begint de Adventstijd alweer. Een tijd waarin we ons gaan

voorbereiden op het Kerstfeest. We doen dat in de klassen ook tijdens de
godsdienstlessen. De Bijbelverhalen komen uit Lukas 1: de aankondigingen van de
geboorte van Johannes en van de Heere Jezus. Elizabeth en Maria krijgen allebei een
mooi bericht van de engel Gabriël. Ze mogen het blijde nieuws ook delen met elkaar.
“Speciaal voor jou” is het weekthema.

Nieuws vanuit de MR
Maandag 20 november is er een MR vergadering geweest. De volgende punten zijn
besproken:
- Herkiesbaarheid huidige oudergeleding van de MR: er zijn geen tegenkandidaten.
De termijn van de zittende MR leden wordt verlengd met 3 jaar.
- Het eerste panelgesprek met ouders uit diverse groepen over normen en waarden
is goed verlopen. Het onderwerp bij het volgend panelgesprek is:
onderwijsondersteunend gedrag bij ouders.
- De keuze om de kerstviering dit jaar zonder ouders te vieren, zal aan ouders
worden uitgelegd in het Emmapraatje.
- Vanuit de nieuwe privacy regelgeving is het nodig dat alle ouders een

-

toestemmingsbrief ondertekenen. In de komende tijd zal de regelgeving naar
verwachting nog verder worden aangescherpt.
Het team werkt aan de omschrijving van een visie. Ook gaan zij aan de slag met
de 21e eeuwse vaardigheden.
De sloop van het huidige gebouw zal naar verwachting vertraging oplopen in
verband met de evt. aanwezigheid van vleermuizen.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Afgelopen vrijdag was het een ontzettend rommel in ons lokaal. De rommelpieten waren
geweest en hadden heel veel troep gemaakt. Maar onze schoenen waren wel gevuld met
een lekkere chocoladeletter en een zakje pepernoten. Samen hebben we de rommel weer
opgeruimd en zijn we naar het speellokaal gegaan.
Daar hadden we pietengym. Twee pieten kwamen bij ons op bezoek. Zij gingen ook
gymen. De kinderen vonden het geweldig en hebben enorm genoten. Aan het eind kregen
alle kleuters een PIETEN DIPLOMA. Dames allemaal heel erg bedenkt voor de gezellige
morgen.

We hebben gezien dat er met de pietengym nog kinderen zijn die geen gymschoenen op
school hebben.
Ouders wilt u de gymschoenen mee naar school geven? Als uw kind op blote voeten moet
gymen is dat erg onhygiënisch. De vloer is nl. niet altijd even schoon. We hopen dat we
weldra ALLE gymschoenen op school hebben. Bedankt!!

Kinderpraat:
* Juf vraagt aan de kinderen om rustig te blijven zitten, want zij moet naar de wc, even
plassen.
Antwoord van een jongen: “Juf, meisjes kunnen toch niet plassen?”

Vooruitblik:

* Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest. De kinderen mogen 's middags speelgoed van
thuis meenemen.

Nieuws uit groep 3:
Vorige week donderdag zijn de kinderen naar het Sinterklaashuis
geweest. Zij hebben hun ogen uitgekeken en erg genoten. De moeders die
mee geweest zijn: bedankt! Ook hebben de kinderen genoten van het
schoenzetfeest; de lekkere verrassing in de schoen en de speurtocht.
En hierbij ook gelijk een laatste herinnering voor het inleveren van de surprises! Dit kan
tot volgende morgen (vrijdag 1 december). Geeft u even door als u de surprise op school
heeft neergezet? De surprise mag in het magazijn van de personeelskamer neergezet
worden. Surprise graag voorzien van naam!
Volgende week dinsdag vieren wij het Sinterklaasfeest! Zoals al eerder aangegeven
mogen de kinderen ’s middags een leuke DVD en/of gezelschapspelletje meenemen naar
school.
Veilig leren lezen
Deze week leren wij de woorden bos (o) en tak (a).
De herfstsignalering is afgenomen. Wij zijn erg trots op de inzet,
doorzettingsvermogen en het oefenen van de kinderen. Ook het oefenen
thuis wordt zeer gewaardeerd en wij merken écht dat dat het verschil kan maken.
Rekenen
De bussommen, het halveren en verdubbelen van aantallen… Het valt toch niet mee! We
hebben deze week hier nog eens veel aandacht aan kunnen besteden; met elkaar en ook
zelf in ons oefenwerkboek. Morgen maken de kinderen de bloktoets. Wat gaat al goed?
Wat vinden ze nog lastig? Dat pakken we dan in blok 4 ook weer op. Volgende week start
blok 4.

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

Nieuws uit groep 5:

Ja, het schoenzetten was fijn (en de pepernoten met chocoladeletter gingen er wel in,
bedankt Sint en Pieten!) en nu is het dan bijna zover: Sinterklaasfeest in de klas! Nog
even een “surprise-check”:
-

Is je surprise klaar?

-

Zit het gedicht erbij?
Staat de naam van het kind voor wie de surprise bestemd is er duidelijk op?

Dan ben je klaar voor het feest in groep 5! Je mag je surprise op 5 december ’s morgens
mee naar school nemen (we hebben geen opslagruimte, dus bewaar ‘m nog lekker even
thuis…)
’s Ochtends gaan we Sinterklaas ontvangen met alle kinderen van school, dan gaan we in
de klas gezellig surprises, gedichten en cadeautjes bewonderen en ’s middags maken we
er een gezellige middag van. De kinderen mogen voor de middag allemaal een
spel/speelgoed van thuis meenemen. Denk erom: niet iets heel duurs of iets wat gauw
kapot gaat, maar liefst iets wat je samen kunt doen en waar je ook even mee kunt
blijven spelen.
We hopen er een heel fijne dag van te maken met elkaar!!!
Met Engels hebben we Sinterklaasliedjes gezongen: about Saint Nicholas, Black Pete,
chocolate letters, presents in the chimney, Look here comes the steamer, a horse on
deck… Heel leuk en al zingend herkenden en leerden we veel woordjes!

Boekbesprekingen:
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 1 december: Romy

-

Maandag 4 december: Sven
Vrijdag 8 december: Maartje

Succes met de voorbereidingen!

Vooruitblik/belangrijke data:
-

Vrijdag 1 december: dictee
Dinsdag 5 december: Surprise meenemen naar school!!! Spel/speelgoed mee

-

Vrijdag 8 december: Overhoring tafel van 5

-

Vrijdag 15 december: Toets geschiedenis (leerblad komt op donderdag 30
november mee naar huis)

O ja, oefenwerkbladen voor huiswerk mag je als ouders thuis nakijken, maar de kinderen
mogen het ook mee naar school nemen om door mij na te laten kijken.
Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Misschien heeft u via uw zoon of dochter al iets gehoord over de leerlingenraad die dit
schooljaar van start gaat. Veel kinderen wilden onze klas wel vertegenwoordigen, maar
uiteindelijk waren er twee jongens met de meeste stemmen, namelijk Jorik en Jack! Zij
zullen onze klas dit jaar vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Wat zijn we blij met
deze twee enthousiaste jongens.
We hebben van de zaakvakken allemaal het eerste thema afgerond. Ondertussen
beginnen we deze week ook alweer met nieuwe thema’s. De toets van geschiedenis staat
gepland op donderdag 7 december en de toets van biologie op donderdag 14 december.
De kinderen hebben de leerbladen mee naar huis gekregen. De kinderen hebben
maandagmiddag een mapje voor huiswerk meegekregen. We willen uiteindelijk elke week
huiswerk meegeven. De kinderen hebben allemaal een begrijpend leestekst meegekregen
en moeten deze op maandag 11 december inleveren.
Hopelijk hebben de kinderen al op een leuke manier geoefend met de spellingwoorden
vanTaal Actief. Dit kan via de website www.schoolbordportaal.nl zoek op spelling, kies
hoe je wil oefenen, kies de methode Taal Actief, groep 6, en kies uiteindelijk de
spellingcategorie (categorie: 14, 15, 16, 17, 18 en 19) Deze categorieën staan ook op het

blad dat twee weken geleden mee naar huis is gegeven. Het dictee staat gepland op
donderdag 4 december.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Nadiël. Nadiël is behulpzaam, ze heeft mooi krullend
haar en stoere kleding!
Belangrijke data:
-

1 december: 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 en 13 l Anna’s fiets)
-

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

-

November/ december: boekbespreking

