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Teamnieuws 

Ik heb even moeten nadenken over het kopje boven dit 

stukje. Uiteindelijk maar gekozen voor wat er nu staat. Er 

gebeurt namelijk veel in het team. Niet alleen wat samenstelling betreft, maar ook wat 

omstandigheden aangaat. Meester Geert heeft in overleg op afgesproken momenten 

zorgverlof. Meester Ruben gaat binnenkort bevallingsverlof krijgen (ja, het moet niet 

gekker worden…) en juf Mariëlle is in verwachting van haar derde kind! Van harte 

gefeliciteerd Mariëlle!!! 

Gelukkig zijn er hierdoor tot nu toe geen gaten gevallen in 

de groepsbezetting. De vervanging van juffen die nu 

zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben is geregeld en 

in januari komt juf Jennifer weer terug. Juf Michelle neemt 

de klas over van meester Ruben als het zover is en 

meester Jermaine draait dan groep 5.  

 

Eerder meldde ik dat de intern begeleider ook pas in januari zou starten, maar dat is 

november geworden. Weliswaar voor één dag, maar toch beter dan niets. Tot januari is 

haar werkdag de vrijdag. Vanaf januari worden het twee nog te bepalen dagen.  

 

Even voorstellen 

In de vorige nieuwsbrief stelden zich al een aantal stagiaires aan u voor. Door 

omstandigheden was nog niet van alle nieuwe stagiaires een stukje binnengekomen. In 

deze nieuwsbrief de stukjes van de resterende stagiaires en de nieuwe leerkracht van 

groep 1 èn de intern begeleider.  

 

Ik ben Judith Zwarst. Vorige week heb ik al twee dagen mee mogen lopen met juf 

Marjolein en vanaf deze week ga ik het donderdag en vrijdag samen met de kleuters 

van groep 1 doen. Ik woon in Woubrugge met mijn man en dochters. Mijn man werkt 

op Lelystad airport en is weinig thuis. 

De dagen dat ik niet in Rijnsburg werk, ben ik thuis aan het werk of op een Vrije 

School in Haarlem. 

Stilzitten is niet mijn sterkste kant, ik heb altijd wat leuks te doen. Ik hou ervan om 

creatief bezig te zijn. Maar ook van lekker bewegen, je vindt mij een aantal uren per 

week in de skischool en de balletschool. Ik kijk ernaar uit om samen met de kleuters 

van alles te gaan beleven en ontdekken. 

 

Mijn naam is Daan van Rijn. 

Ik loop op donderdag stage in groep 7/8 bij meester Raymond. Ik 

zit in het eerste jaar van de PABO en ben afgestudeerd 

onderwijsassistent. Naast mijn studie voetbal ik, speel ik gitaar en 

vind ik het erg leuk om met mijn vrienden weg te gaan. 

 

Ellie Berbée 

Er werd mij gevraagd om een stukje over mezelf te schrijven 

omdat ik aankomende maanden op de Emmaschool aanwezig zal 

zijn als interim interne begeleider. 

Allereerst stel ik me voor: Ik ben Ellie Berbée en werk als de Onderwijssupporter. Na vele 

jaren in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest en verschillende opleidingen te 

hebben gedaan (gymdocent, master Gedragsspecialist en de opleiding tot vakbekwaam 

schoolleider) heb ik de keuze gemaakt om me te gaan richten op het werken met 

leerlingen met specifieke zorgproblemen maar ook als ondersteuner van de leerkrachten 



in de rol van interne- en/of ambulante begeleider. Voor de Emmaschool kreeg ik de 

vraag of ik de zwangerschapsverlof van de interne begeleider kon opvullen en dat doe ik 

dan ook erg graag. Ik kijk naar deze uitdaging uit en heb veel zin om te beginnen! 

 

Omschrijving van mezelf: 

Om een beeld te krijgen wie ik als persoon ben, noem ik hier een paar woorden op die 

mij typeren: enthousiast, energiek, sportief en spontaan.  

Ik woon samen met mijn man Hans in Lisse, een gezellig dorp in het hart van de 

Bollenstreek. Ik vind het heerlijk om in deze omgeving te sporten. Ik doe aan 

(kwart)triahtlons waarbij ik in de wintermaanden de racefiets omwissel voor de 

mountainbike en als de agenda het toe laat ga ik graag naar de Haarlemse ijsbaan. 

Daarnaast  speel ik nog saxofoon in het Harmonieorkest van Da Capo Lisse.  

 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

De MR vindt het belangrijk om aan de ouders, 

leerkrachten en andere betrokkenen te laten zien 

wat er het afgelopen jaar gedaan. Daarom heeft de 

MR een jaarverslag gemaakt. In dit jaarverslag 

vindt u: 

- Informatie over de medezeggenschapsraad 

zelf. Wie zijn de leden? Welke taken voeren 

zij uit?  En zijn er bijvoorbeeld wisselingen geweest? 

- Informatie over uitgangspunten en de ambitie van de medezeggenschapsraad op 

de Emmaschool. 

- Informatie over de werkzaamheden. Wanneer is er vergaderd? Welke 

onderwerpen zijn er besproken? Wat vond de MR daarvan? En welke beslissingen 

zijn er genomen?  

Het jaarverslag is te vinden op de website van de school 

(www. emmaschool.pcborijnsburg.nl - ouders - medezeggenschapsraad) 

Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Mariëlle van Rietschoten en heeft Linda 

Varkevisser plaatsgenomen in de personeelsgeleding van de MR. Binnen de 

oudergeleding hebben er geen wisseling plaatsgevonden. Aan het einde van het 

schooljaar zullen we na jarenlange samenwerking wel afscheid gaan nemen van 

Antoinette Buis. We zijn op zoek naar een nieuwe ouder die de MR wil gaan versterken 

aan het einde van het schooljaar. Wilt u over een eventuele deelname aan de MR alvast 

nadenken?  

We hebben vertrouwen in het komende schooljaar en zien uit naar een effectieve 

samenwerking.  

 

Van de ouderraad 
Wat was het fijn om zoveel geïnteresseerde ouders te zien tijdens de 

ontmoetingsochtend die georganiseerd werd door de Emmaschool. Onder het genot van 

een kopje koffie en/of thee werd er gesproken met oude bekenden en contact gelegd met 

nieuwe ouders van verschillende kinderen. Aansluitend 

heeft u een kijkje kunnen nemen in de klas van uw kind, 

hoe leuk was dit.  

 

Wist u dat er meerdere van deze ontmoetingsochtenden 

gepland staan? Zo kunt u ongestoord bij al uw kinderen 

een kijkje nemen zonder u in tweeën of soms zelfs drieën 

http://emmaschool.pcborijnsburg.nl/


of vieren te moeten splitsen. Alle data staan vermeld op de kalender die u aan het begin 

van het schooljaar ontvangen heeft.  

 

Tijdens deze bijeenkomst is er ook een oproep gedaan voor hulpouders, menigeen heeft 

hier gehoor aan gegeven, dank hiervoor. Mocht u zich ook aan willen aanmelden als 

hulpouder dan kan dit uiteraard nog steeds. U kunt een mail sturen naar 

or@emmaschool.pcborijnsburg.nl met daarin uw naam, klas kind(eren) en uw 

telefoonnummer.  

 

Wij, de ouderraad, zijn blij met deze extra handen en hopen hier binnenkort snel gebruik 

van te kunnen maken. En staan namelijk verschillende leuke activiteiten op het 

programma. Wat denkt u van het knutselen van een heuse pakjesboot voor de kleuters, 

of het versieren van de school in Sint en Piet sferen en straks in december het maken 

van kerststukjes en het eventueel helpen bij de kerstviering.  

Veel leuke activiteiten, die alleen door kunnen gaan met uw hulp. Alvast heel hartelijk 

dank. U ontvangt hier zeer binnenkort meer informatie over. Hopelijk tot ziens. 

 

 

Zending 

Zoals u in het Parro bericht van maandag 4november heeft kunnen lezen 

was de opbrengst van de maand oktober fantastisch! Met dank aan u en 

de kinderen hebben wij €234,65 opgehaald!  

Zoals u weet sparen wij voor World Servants Rijnsburg. Eerder hebben 

wij u al verteld over deze groep jongeren uit Rijnsburg die een vakschool 

in Rwanda gaat bouwen. Dit doen ze samen met een lokale aannemer en 

zijn personeel, zodat de mensen daar naar school kunnen gaan en een 

vak kunnen leren om zo de arbeidskansen te vergroten. Maar wat is nu 

eigenlijk hun drijfveer, wat is de visie en missie van World Servants Rijnsburg?   

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over World Servants Rijnsburg.  

Missie, visie, waarden 

Missie | World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus 

Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om 

zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. 

World Servants doet dat door het uitsturen van teams die 

bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: 

Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. 

Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van 

lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend 

verbeteren van de levensomstandigheden van een hele 

gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige 

programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een 

rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers 

hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt. 

Visie | Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld. Daarom 

is het belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen. 

Kernwaarden | Omdat we ons willen laten leiden door de Bijbel als norm voor ons leven, zijn de 

volgende kernwaarden voor World Servants essentieel om elkaar op aan te spreken: 

Christusgericht | We willen ons werk voor World Servants doen vanuit het 

geloof in en vanuit de liefde van Jezus Christus. 

 

Helpt u mee om ook deze maand weer een recordbedrag op te halen?  

mailto:or@emmaschool.pcborijnsburg.nl


Belangrijke data  

14 – 11  Informatieavond over VO voor ouders 

    van groep 8 

19 – 11  Juf Michelle jarig 

17 – 11  Immanuëlkerk: Feest o.lv. ds. Van der Ende om 

    10.30 uur 

29 – 11  Portfolio met tussenverslag mee 

05 – 12  Sinterklaasfeest (vanaf 12.30 uur middag vrij) 

12 – 12  Meester Geert jarig 

18 – 12  Nieuwsbrief december 

 

 

 

 

 

N.B.   Sportdag op vrijdag 15 mei 2020 gaat wegens organisatorische redenen niet door.  

   Groep 1 t/m 4 hebben die dag dus weer gewoon school. 


