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Start schooljaar 

Maandag 21 augustus was een bijzondere dag en niet alleen 

omdat de scholen toen weer begonnen. Het was vooral 

bijzonder omdat de Emmaschool niet meer 

op de vertrouwde plek de deuren opende 

voor de leerlingen, maar in het 

schoolgebouw waar vroeger de 

Julianaschool was. In de laatste week van 

de zomervakantie is er hard gewerkt om te 

zorgen dat alles startklaar was. Dankzij 

ouders die in de vakantie een handje 

hebben geholpen, kunnen we echt trots zijn 

op hoe ons 

nieuwe 

onderkomen er 

uit ziet. We zijn zo trots, dat we de wethouder hebben 

gevraagd om zowel het gebouw als het nieuwe schooljaar te 

openen door het doorknippen van een (uiteraard paars) lint. 

En dat deed hij zo goed, dat we er zelfs de voorpagina van De 

Rijnsburger mee hebben gehaald! 

 

Startdienst 
De startdienst is alweer een poosje achter de rug. Lekker zingen met elkaar met versjes 

die we op school het meest zingen. De kerk was behoorlijk gevuld en natuurlijk waren de 

meesters en juffen er ook. De deurcollecte van de startdienst heeft € 440 opgebracht 

voor World Servants Rijnsburg. Iedereen hartelijk bedankt daarvoor! 
 

Plannen schooljaar 2016 – 2017 
Ieder schooljaar pakken we een aantal onderwerpen op, om de kwaliteit van ons 
onderwijs te verbeteren. In het schoolplan 2015 – 2019 zijn die onderwerpen al samen 

met u bepaald. Hieronder staan de onderwerpen genoemd: 
 

Eigenaarschap  : Verder ontwikkelen portfolio 
Veiligheid  : Aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen, evalueren en 
      verbeteren (studiedag 23 oktober) 
Leerstofaanbod :Verbeteren leesonderwijs (studiedag 13 oktober) 
      Muziekonderwijs verbeteren d.m.v. project Zing zo (tweede jaar van drie) 
Begaafdheid  : Implementeren compacten en verrijken 
      Plusmappen ontwikkelen 
      Inpassen klassenmanagement 
Organisatie  : Samenwerking met PSZ vormgeven 
      Inwerken nieuwe collega’s  
Huisvesting  : Begeleiding nieuwbouw 
      Ontwerpen schoolplein 
      Interieur bepalen 
Kwaliteitszorg  : Afnemen QuickScans WMK 
      Borgen kwaliteit (beleidsstukken) 
 



Lezen op de Emmaschool 
Iedereen moet kunnen leren lezen. Dat is een mensenrecht. Een goede leesvaardigheid 
is de basis voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk 
functioneren. 
Dit maakt het dat scholen hun leesonderwijs regelmatig onder de loep moeten nemen en 
een verbeterslag moeten maken om effectief leesonderwijs te waarborgen. 
Effectief leesonderwijs heeft als doel dat alle kinderen van de school na groep 8 met een 
goed leesvaardigheid verlaten. Daarbij is belangrijk dat het leesonderwijs omgaat met 
verschillen tussen leerlingen en gebruik maakt van wetenschappelijke inzichten hoe dat 
het beste kan gebeuren. 
 

Het omgaan met deze verschillen heeft 4 kenmerken: 
1. Een goede methodelijn 
2. Kwalitatief goede instructie voor alle leerlingen 
3. Voldoende instructie- en leertijd 
4. Meer extra en intensieve instructie 
 
De komende tijd gaan wij ons richten op deze 4 kenmerken in het verbeteren van ons 

leesonderwijs. 
 
Het leesonderwijs bestaat uit meerdere hoofgebieden zoals begrijpend lezen, 
woordenschat en technisch lezen. Al deze hoofdgebieden kunnen we niet een jaartje tijd 
aanpakken. Tijdens dit schooljaar wordt het vlot en vloeiend leren lezen verbeterd van 
groep 1 t/m 8.  
  

De studiedag van 13 oktober a.s. staat helemaal in teken van het leesonderwijs. 
Wij gaan u regelmatig op de hoogte houden van onze bevindingen en vorderingen. Houd 
daarom de nieuwsbrief goed in de gaten!  
Zoals u gewend bent bij het eigenaarschap, zal ook over het leesonderwijs verslag 

worden gedaan! 

 

Jeugd- en gezinsteam 

(JGT)  

Wanneer ouders en/of 
leerkrachten vragen hebben 
over opgroeien of opvoeden 
kunnen zij terecht bij de medewerker van het JGT die aan onze school verbonden is. 

Haar naam is Mieke Haasnoot en zij is weer maandelijks op de dinsdagen van 8.15 - 
9.45 op school te vinden. De data staan vermeld op de schoolkalender. 

Wanneer een kind moeite heeft om vriendjes te maken, veel ruzies heeft met 
leeftijdgenootjes, of zich altijd buitengesloten voelt, dan kan een training helpen om 
sociaalvaardig en assertief gedrag te ontwikkelen. Deze training heet "De Coole 
Kikkertraining" en is voor kinderen van 9-12 jaar. De training wordt door het JGT 
Rijnsburg/Valkenburg aangeboden.  
 
Aanmeldingen kunnen via Mieke gedaan worden (tel. 06-36317034) of rechtstreeks bij 
het JGT (tel. 088-2542369).   

Data spreekuur medewerker jeugd- en gezinsteam Mieke Haasnoot op de Emmaschool: 

Elke eerste woensdag van de maand van 12.00-13.00 uur op 4/10, 1/11, 6/12, 10/1 
(ivm kerstvakantie), 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 en 6/6 

 

  



VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

Het nieuwe schooljaar is eind augustus al begonnen. Een schooljaar waarin een aantal zaken zijn 

veranderd. Wij zijn verhuisd naar ons tijdelijke onderkomen en er zijn een aantal nieuwe gezichten in 

het team en de medezeggenschapsraad. 

Zoals op iedere school heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 

ouders en leerkrachten. Als nieuwe ouder en voorzitter van de mr hebben we Ernst Star mogen 

verwelkomen. Hij vertegenwoordigt samen met Daniëlle van Egmond en Antoinette Buis de ouders 

van de Emmaschool. Juf Mariëlle, juf Ellen en juf Margreet vertegenwoordigen dit jaar de 

leerkrachten. 

Wij zijn er blij mee en u vast ook! 

De eerste mr-vergadering hebben we inmiddels gehad en ook nu blijkt weer dat we dit jaar zeker 

niet stil zullen zitten. Voor een aantal onderwerpen moet de school immers advies of instemming 

vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 

medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Via de 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl 

 

 
Come 4 Sports Sportkalender 
 

 

 

 

 

 

 

Je kunt C4S herkennen aan de 

gekleurde tuk-tuks of onze blauwe 

trainingspakken.  

Voor meer informatie kun je kijken 

op de website van Welzijnskwartier of 

op onze Facebookpagina. Ook kun je 

op de C4S informatieborden in jouw 

school kijken. 

 

Website: www.welzijnskwartier.nl 

Facebook: Come4Sports – 

Welzijnskwartier 

Facebook: Sport – 

Welzijnskwartier 

Twitter: @Sport_Welzijnskw 

YouTube: Sport Welzijnskwartier 

 

mailto:mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl
http://www.welzijnskwartier.nl/


Belangrijke data  

23 - 09  Juf Trude jarig 

25 – 09  Waterestafette met C4S       

04 - 10  Ontmoetingsochtend  

05 – 10  Dag van de leraar 

09 t/m 12 - 10 Praktische verkeerslessen groepen 1 t/m 6 

13 – 10   Conciërge Rob jarig 

04 t/m 13 – 10 Kinderboekenweek  

16 t/m 20 – 10  Herfstvakantie 

25 - 10   Luizencontrole 

 

 

 


