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Een nieuwsbrief weer vol met nieuwtjes en weetjes over de Emmaschool.  Veel leesplezier! 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van harte welkom 
Deze week is Storm begonnen met 
wennen in groep 1 en komt na de vakantie 
bij ons in de klas. Na de voorjaarsvakantie 
begint Mick met wennen in groep 1. Wij 
wensen Storm, Mick en hun ouders een 
fijne en leerzame tijd toe op de 
Emmaschool. 

 
 Muzieklessen  
De afgelopen weken hebben de kinderen 
van groep 1, 2,5 en 6 muziekles gehad van 
meester Robert. Elke week stond er 
andere thema centraal bijvoorbeeld 
olifanten, vreemde talen of 
muziekinstrumenten. De kinderen hebben 
elke keer met veel 
enthousiasme gezongen en gedanst. Het 
was een heerlijk feestje!  
Binnenkort zijn de groepen 3,4 en 7 en 8 
aan de beurt. 
 

Na de voorjaarsvakantie 
Wat heerlijk om dit stukje te kunnen schrijven, want na de 
voorjaarsvakantie zijn we af van de coronamaatregelen. Geen 
mondkapjes meer, geen anderhalve meter, geen quarantaines 
en online thuisonderwijs. Ik kan nog wel even doorgaan. 
Wat een verademing om weer bezig te kunnen zijn om 
onderwijsontwikkeling in plaats van groepen naar huis sturen en 
puzzelen in de personele bezetting. Ondanks deze malaise zijn 
we trots op onze leerlingen. Wat een veerkracht hebben zij laten 
zien. Er zijn een tweetal punten die wij na de voorjaarsvakantie 
vast willen houden; 

- Inloop van groep 1/2: De ouders mogen op inschrijving in 
Parro de klassen weer bezoeken tijdens de inloop om 8.30u-
8.45u. Waarom op inschrijving? Wij hebben gemerkt dat 
kinderen zelfstandiger zijn en dat het afscheid nemen van 
ouders veel gemoedelijker gaat. Door ouders gereguleerd de 
school in te laten bij inloop geven we toch ruimte aan de 
behoefte van ouders (en school) om hen in de school te 
hebben, maar we bewaken ook de rust en zelfstandigheid 

van de kinderen.   
- Oudergesprekken: graag bieden wij de ouders de 

gelegenheid om te kiezen voor een fysiek gesprek of een 
onlinegesprek. Wij hebben gemerkt dat de betrokkenheid 
van beide ouders hoger is bij het aanbieden van beide 
soorten gesprekken. Ouders kunnen makkelijker even 10 
minuten missen van hun werk, even snel aanschuiven op 
kantoor en daarna weer verder werken.  

 
Vrijdag a.s. krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis met 
daarin de leerresultaten van het afgelopen halfjaar. Ook 
ontvangt u dan een uitnodiging in Parro om in te schrijven voor 
de ouder-kindgesprekken (voortgangsgesprek). Tijdens dit 
gesprek worden de resultaten besproken, het leerdoel 
geëvalueerd en een nieuw doel besproken. We kijken weer uit 
naar mooie leergesprekken. 
  

Van de ouderraad 
Voor ons als ouderraad zijn het altijd rustige weken na de drukte van de 
sinterklaas en kerst. Langzaam gaan we opstarten naar de eerste 
activiteit te weten Pasen. Nu de restricties er allemaal eindelijk weer af 
gaan. Kunnen wij – na twee jaar – weer normaal activiteiten 
organiseren. Wij zien er naar uit en hopen jullie met sommige 
activiteiten ook weer als publiek te zien verder in het jaar! 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doe meer met... een puzzel! 
Er zijn kleuters die al heel goed puzzelen. Ze 
nemen scherp waar, hebben oog voor detail 
en goed ruimtelijk inzicht. De puzzels bieden 
al snel geen uitdaging meer. Wat nu? 
Je hebt vast weleens het idee gehoord om 
een puzzel op zijn kop te laten maken of twee 
puzzels door elkaar te gooien. Maar er is nog 
veel meer te bedenken om zo'n puzzel toch 
uitdagend te maken. Geef bijvoorbeeld de 
randjes en hoekjes er eens NIET bij. 

 
 

Van de MR 
Op dinsdag 8 maart a.s. staat er weer een 
MR vergadering gepland. We bespreken 
een aantal onderwerpen die jaarlijks 
terugkomen, zoals de schoolbegroting en 
de opbrengst van de cito resultaten 
(schoolbreed). Ook hebben we het over 
onderwerpen zoals het werken met de 
methode faqta en het schoolplan.  
Wilt u een keer een vergadering bijwonen 
dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt u 
aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
mr@pcborijnsburg.nl 

 

 Van het samenwerkingsverband 
Er zijn kinderen die een bijzondere onderwijs-en/of begeleidingsbehoefte hebben. Ze hebben daarom soms 
extra ondersteuning nodig. De school organiseert dan een ondersteuningsteam waarbij u als ouder uitgenodigd 
wordt. In het ondersteuningsteam kunnen naast de school, en u als ouder, ook andere betrokkenen worden 
uitgenodigd. Bijvoorbeeld; een onderwijsondersteuner, een medewerker van het jeugdteam, een 
onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of een betrokken behandelaar. Gezamenlijk wordt er een 
plan gemaakt voor uw zoon of dochter.  
De school opent hiervoor, met uw toestemming, een groeidocument. Dit is een systeem waar op een veilige 
manier informatie kan worden verzameld en gedeeld rondom een leerling. Hierin worden de stimulerende en 
belemmerende factoren beschreven, kunnen de handelingsplannen worden gehangen, evaluaties en effecten 
van de geboden ondersteuning of onderzoeksgegevens. De verslagen van de ondersteuningsteams kunt u hierin 
ook terugvinden. Mocht een traject uiteindelijk uitmonden in een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) voor het gespecialiseerd onderwijs dan is dit groeidocument ook belangrijk. Het moet voldoende 
informatie en inzicht geven waarom er een andere onderwijssetting nodig is.  
 

 

 

Makerspace op College Rijnmond 
De kinderen van groep 7 en 8 zijn al bezig met het 
uitkiezen van een nieuwe school en wij proberen hen 
daarbij te helpen door een aantal scholen te bezoeken. 
Dat geldt vooral voor groep 8 maar ook groep 7 wordt bij 
een aantal scholen uitgenodigd. In februari en maart stond 
een bezoek aan College Rijnmond op het programma. 
Tijdens dit bezoek maakten we kennis met de Makerspace. 
In deze ruimte zijn er tal van mogelijkheden om met 
techniek aan de slag te gaan. Onze kinderen hebben een 
bibberspiraal gemaakt, een kikker en een bakje met een 
3D-printer geprint en zelf stickers gesneden. De kinderen 
waren erg enthousiast.  

 
 

 

 Wist u dat .... 
- de nationale voorleesdagen waren van 26 januari – 05 

februari? 
- het prentenboek " Maar eerst ving ik een monster" centraal 

stond? 
- groep 1 en groep 2 hierover hebben gewerkt! 
- het thema met een voorleesontbjijt werd geopend? 
- iedereen in zijn pyjama naar school kwam, ook de juffen? 
- de kinderen heerlijk hebben gesmikkeld van hun ontbijt 

terwijl de juffen voorlazen? 
- de voorleesdagen ook weer feestelijk werden afgesloten? 
- alle kleuters hun lievelingsboek hadden meegenomen? 
- voorlezen goed is voor de ontwikkeling van een kind? 
- op school veel wordt voorgelezen? 
- de kinderen dat heel fijn en leuk vinden? 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van groep 8 
We gingen met zijn alle fietsen naar rijnmond en we kregen ook gele hesjes aan zodat mensen ons goed konden 
zien. de 1e keer toen we daar heen gingen kregen we een rondleiding door een deel van de school, toen we 
activiteiten gingen doen werden we opgesplitst in 2 groepen. we gingen leren over EHBO, koken en hoe je 
baby´s moet verzorgen het andere groepje gingen we leren over haarverzorging en het mooi maken van nagels. 
toen we dat hadden afgewisseld kregen we een tas met een mandarijn en een pakje wicky daarna ging de ene 
groep naar het maken van een lichtje voor in een zelfgemaakte huisje maar dat huisje komt later en de andere 
groep ging een logo ontwerpen en dat gingen we tekenen aan de binnenkant van een frisbee en toen kregen we 
een sticker die gingen we aan de buitenkant van de frisbee plakken. en toen we dat af hadden gingen we een 
huisje maken van hout met een zelfgemaakt lichtje erin. de 2de keer dat we daar naartoe gingen maakten we 
weer 2 groepen de ene ging een koker maken maar je mocht zelf verzinnen wat je erop schreef en toen printen 
we het uit met de 3d printer en je mocht een sticker maken en toen mochten we de 3de keer ophalen, en de 
andere groep ging ze een spel maken met een stick als die tegen een ijzerdraad kwam toen ging hij heel hard 
piepen en de 3de keer deden we precies hetzelfde maar dan wisselde we de groepjes af. Het was heel leuk! 
 

Thuiswerken            
Gemaakt door Ties coen en Alex 

Hallo wij hebben een stukje gemaakt over het thuiswerken van groep 8. 
wij gingen in quarantaine (vanwege corona) in de eerste week van februari. heel 
veel kinderen waren afwezig totdat er nog maar 5 kinderen waren, omdat er 
nog maar zo weinig kinderen waren gingen de cito´s niet door. we gingen thuis 
werken en dat was niet fijn. we waren in quarantaine voor een week.we 
werkten via google meet. we deden vooral online lessen op snappet, maar soms 
deden we werk in ons schrift. we moesten daarvoor naar school toe voor onze 
schriften en chromebook.  

 

 

Chromebooks en groep 4 
In groep 4 zijn we aan het begin gestart met lessen 
online. Rekenen in Snappet, maar ook Faqta werd op de 
I-pads gedaan. In de loop van het jaar konden ook 
kinderen al werken op chromebooks. Vanaf vandaag 
hebben alle kinderen een nieuw chromebook tot hun 
beschikking. Met een prachtige kast waar ze netjes in 
kunnen worden opgeruimd. We hebben met elkaar 
besproken hoe je omgaat met het chromebook en hoe 
ruim je hem ook weer netjes op. Het leukste was 
natuurlijk ermee aan de slag te gaan. Op de foto's ziet u 
hoe geconcentreerd iedereen aan het werk is!  
 

 Opbrengst Ronald McDonald huis  
T/m december 2021 hebben we flink gespaard voor het Ronald Mc 
Donaldhuis. Er is een mooi bedrag van 600 euro opgehaald! Onlangs 
hebben we een brief van deze organisatie gekregen waarin zij ons 
bedanken voor deze donatie. Dank voor uw bijdrage en de 
zendingscommissie zal binnenkort u informeren over het nieuwe 
zendingsdoel. 



 

 

 
 


