
Nieuwsbrief  
 

Van de ouderraad 
Op dit moment zijn wij druk bezig met het organiseren van de 
laatste festiviteiten van dit schooljaar. Misschien heb je het al 
een klein beetje gezien in Parro, maar we gaan weer een heuse 
feestweek organiseren! 
De laatste schoolweek hebben we iedere dag een activiteit. Om 
dit tot een succes te maken hebben we wel ouders nodig die 
ons daarbij helpen. Zo zoeken we nog ouders die een groepje 
kunnen begeleiden tijdens de Vossenjacht. Heb je nog een 
broertje/zusje thuis en denkt je daarom niet te kunnen helpen! 
In een kinderwagen of buggy kunnen ze makkelijk mee. En 
misschien zijn er wel opa’s of oma’s die het leuk vinden om te 
helpen. 
Wil je ook alvast de laatste schoonmaak avond van dit jaar in je 
agenda zetten? Dat is woensdag avond 6 juli. Vele handen 
maken licht werk! De uitnodiging zal later in Parro komen. 
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Een nieuwsbrief weer vol met nieuwtjes en weetjes over de Emmaschool.  Veel leesplezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Juni  
Vr 17 Einde Cito Eindafname 

Ma  20 Start evaluatiegesprek kind en 
leerkracht (t/m 1 juli) 
In sommige gevallen ook met ouders en 
IB. 

Vr 24 Portfolio met rapportage mee 

Juli  

Vr  01 Einde evaluatiegesprek kind en 
leerkracht 

Vr  01 Afscheid groep 8 

Ma  04 Kennismaking nieuwe leerlingen en 
leerkrachten 

Di  05 Prikactie in de wijk groep 4  

Wo  06 Nieuwsbrief 
Wo 06 Schoonmaakavond  

Do 07 Emma’s got talent 

Vr  08 Start zomervakantie vanaf 12.30u  

Ma  11 Zomervakantie (t/m 19 aug.) 

Formatie 2022-2023 
Vrijdag a.s. zullen wij u informeren over de formatie. 
Het heeft even geduurd om het hele plaatje rond te 
krijgen! Maar het is gelukt en zien er naar uit om het 
te laten zien aan uw kind.  

Emma stays connect/ouderklankbord 
Een avond met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen op 
de Emmaschool waarbij het onderwijs centraal staat. Het was 
spontaan georganiseerd door de school en daarom waren we 
erg blij met de opkomst van ouders, zowel ouders uit de 
hogere groepen als nieuwe ouders uit groep 1.  
Aan de hand van stellingen hebben we het gesprek gevoerd; 
- Op welke wijze zie ik als ouder onderwijs op maat terug op 

de Emmaschool? 
- Op welke wijze zie ik dat de Emmaschool mijn kind betrekt 

bij het eigen leerproces? 
- Hoe ervaar ik als ouder de ouderbetrokkenheid 3.0 in de 

samenwerking? 
- Wat gunnen wij onze leerlingen in de toekomst? Wat 

geven we onze leerlingen mee? 
Binnenkort sturen wij u een uitbereid overzicht van de reacties 
op deze stellingen. Extra aandacht is gevraagd voor het 
zelfvertrouwen van het kind in relatie met de focus op hoge 
leerresultaten. Elk kind mag er zijn en hoort erbij. 
We hebben deze avond als opbouwend ervaren en hopen de 
ouders nog vaak te ontmoeten in deze setting van samenleren 
en -werken. 

 
  
 

Rectificatie 
Eerder is gecommuniceerd dat er op maandag na de 
kerstvakantie geen studiedag van PCBO zal zijn.  
De jaarlijkse studiedag van PCBO Rijnsburg is 
verplaatst naar maandag 6 maart 2023! Dit is de dag 
na de voorjaarsvakantie!  
Toch willen wij u vragen om er rekening mee te 
houden dat er toch een studiedag op maandag 9 
januari 2022 zal zijn. Binnenkort hopen we u te 
informeren. 

Nieuwe leerlingen 
Na de meivakantie zijn Manoel en Isabella in gestart 
op de Emmaschool. Welkom in groep 1 en we 
wensen jullie een fijne tijd bij ons op school. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Kamp groep 8 door Max Warmerdam 

We gingen naar het Atlantikwall-Museum Noordwijk. We kwamen veel dingen tegen zoals een geschut bunker. Nadat we 
bij de atlantikwall geweest waren, gingen we naar een veldje in de duinen, op weg naar dat veld kwamen we behaarde 
rupsen tegen op het veld en toen was het tijd voor lunch. nadat we geluncht hadden, gingen we spelletjes spelen, drie om 
precies te zijn bijvoorbeeld …. nadat we ongeveer 2 uur de spelletjes gespeeld hadden, gingen we richting StayOkay toen 
we daar bijna waren viel de eerste in de eennalaatste bocht: Sam toen we daar aankwamen ging sam naar de EHBO de 
rest ging de spullen in de kamers lozen en bedden opmaken, we hadden daar een zaal gehuurd daar verzameld, 
in de avond aten we pasta {macaroni}. Daarna hebben we nog een spel in het bos gespeeld. Toen gingen we naar het 
strand en gingen daar de zonsondergang bekijken en daar hebben we zonsondergang bekeken, en we hebben daar ook 
een potje weerwolven gespeeld. 
 

NEXT DAY. we gingen rond 9 uur ontbijten, we maakte een lunchpakket en toen gingen we naar het dorp, in het dorp 
gingen we opdrachten doen zoals een zandkasteel bouwen. Wie de meeste opdrachten had gedaan, was de winnaar. 
Daarna gingen we het ruilspel doen je moest een paperclip ruilen voor iets met meer waarde, zoals een vaas, daarna 
hebben we rusttijd gekregen om even in het dorp iets te kiezen voor je eigen geld, 10 euro dus, daarna gingen we weer 
naar stayokay voor weer een rustuur, na het rustuur gingen we avondeten nadat we patat gegeten hadden gingen we de 
bonte avond doen. Er was bijvoorbeeld een oega boga act en een disco, na de bonte avond gingen we slapen, kinderen 
wilden gaan sluipen maar dat hadden ze maar toch niet gedaan. 
 

Next day nadat we ontbeten hadden, gingen we een potje weerwolven, de burgers hadden gewonnen, daarna gingen we 
zwemmen bij aquamar, daarna gingen we weer naar school en ging iedereen weer naar huis! einde kamp!  
              
    

 

 
 

 
 

 Meesters- en juffendag groep 5 t/m 8 
Op woensdag 18 mei hebben wij met de groepen 5 t/m 8 in het 
Panbos spellen gespeeld. Dit ter gelegenheid van de 
verjaardagen van de meesters en juffen.  
De hele bovenbouw was verdeeld in drie groepen en zo hebben 
we spellen gespeeld en natuurlijk hebben we ook een lekkere 
traktatie gekregen. Met prachtig weer en met vrolijke, sportieve 
kinderen was het een heerlijke dag. Bedankt allemaal voor de 
mooie cadeaus en voor de hulp bij het rijden en/of meefietsen.  
 

 
 

Eindtoets groep 8 
Wat hebben onze leerlingen van groep 8 het weer goed 
gedaan. Enige maanden geleden hebben zij de wettelijk 
verplichte eindtoets gemaakt. De Emmaschool maakt 
daarvoor gebruik van de adaptieve eindtoets Route 8. 
Deze toets is digitaal en stemt de vragen af op het niveau 
van de antwoorden. De Emmaschool scoort wederom 
boven het landelijk gemiddelde. Het resultaat van de 
toets is gemiddeld 218,4 voor de Emmaschool en 
landelijk is dit gemiddeld 200. 
 
 

Entreetoets en voorlopig advies in groep 7 
In april hebben de kinderen van groep 7 de Entreetoets 
gemaakt. Begin juni zijn de resultaten binnengekomen. De 
kinderen hebben het goed gemaakt. Als groep kwamen zij 
ruim boven het landelijk gemiddelde.  
De uitslag van de toets gebruiken wij om een plan te 
maken voor volgend schooljaar zodat wij weten waar wij 
nog extra aandacht aan moeten besteden en het helpt 
ons bij het formuleren van het voorlopig schooladvies. 
Alle kinderen en ouders van groep 7 krijgen een voorlopig 
schooladvies zodat zij komend jaar op zoek kunnen naar 
een school voor na groep 8. Volgend jaar wordt definitief 
bepaald welke school en welk niveau het wordt.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Sponsorloop 
Op woensdag 6 juli a.s. zal de ochtend in  
het teken staan van de Kon. Emma-sponsorloop. 
De Kon. Emma-sponsorloop gaat gehouden worden op het terrein van de Rijnsburgse IJsclub van 10.30 u tot 11.40u. 
De IJsclub draagt onze school een warm hart toe en stelt hun terrein gratis ter beschikking. Er worden twee parcoursen 
uitgezet namelijk een parcours voor groep 1 t/m 3 en een parcours voor groep 4 t/m 8. De kinderen lopen zoveel 
mogelijk rondjes op het parcours. Wij lopen in 3 shifts 20 minuten, de rest van de school moedigt de andere klassen 
aan als zij niet aan de beurt zijn. Op die manier kunnen ouders al hun kinderen zien, wanneer ze komen kijken en is het 
logistiek met vervoer het handigste. 
 
Op donderdag 16 juni krijgt uw kind een sponsorkaart mee naar huis. Uw kind kan aan familie, bekenden, vrienden, 
mensen in de wijk en dergelijke vragen of zij willen sponsoren met een vast bedrag. Dit bedrag wordt dan op de kaart 
ingevuld en wordt dit jaar meteen opgehaald. Dit omdat de sponsorloop 6 juli is en die vrijdag al de vakantie begint. 
Hierdoor is het later ophalen niet mogelijk.  
 
Maandag 4 juli is de uiterlijke inleverdatum van de sponsorkaart met het geld (dit vanwege de aansluitende vakantie 
en het moeten tellen en storten).  Zonder uw hulp kunnen wij de sponsorloop niet realiseren. Graag maken wij daarom 
gebruik van uw hulp. U kunt zich via Parro hiervoor opgeven. Denk hierbij aan het stempelen van de stempelkaarten, 
EHBO-post etc. Als u ons wilt en kunt helpen deze dag, dan horen wij het graag. U kunt u zich aanmelden via Parro bij 
de taak die u wilt vervullen. 
 
Binnenkort krijgt u via Parro een oproep voor uw hulp bij het vervoer naar de IJsclub en terug naar school. Groep 1 t/m 
4 gaan met auto’s en groep 5 t/m 8 gaan met de fiets.  
 
Tot zover de informatie! Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Wij kijken uit naar een sportieve en gezellige dag met een mooie opbrengst! De opbrengst komt ten goede aan het 
Ronald McDonaldhuis Leiden en aan de kinderen van de Emmaschool zelf. Afhankelijk van het bedrag wat er wordt 
opgehaald zal er met het team, de OR en de leerlingenraad gekeken worden naar een mooie invulling voor het bedrag 
wat de kinderen ten goede komt! 

 
 

 

 

IB van het jaar 
Ondanks dat Marjolein niet de ib van het jaar geworden is, kijken we terug op een heel 
leerzaam en mooi traject. We zijn dan ook heel trots op Marjolein!  
Marjolein had graag met de award naar huis gegaan. Daar is zij heel eerlijk in en toont 
een stukje mentaliteit wat haar in deze verkiezing zo ver gebracht heeft. Ze gaat voor 
het hoogst haalbare en heeft hoge verwachtingen van het onderwijs en zorg aan onze 
leerlingen. Dat maakt haar tot een hele sterke intern begeleider  
 

Glow in the dark disco 
Op vrijdag 17 juni is er een disco voor de kinderen 
van groep 7. Het speellokaal wordt versierd met 
slingers en lampen en er is al een lange lijst met 
feestliedjes uitgezocht. Het thema van de avond is 
"Glow in the dark". Het wordt een avond vol dans 

spelletjes, muziek en lekkers.  
 
 
 

Van de Portentia's 
De Portentia's is een groep kinderen die wekelijks 
samenkomt om te werken aan een project. Deze kinderen 
worden uitgedaagd om op een onderzoekende manier te 
leren met en van elkaar. De afgelopen periode hebben we 
gewerkt aan een project over de zon en het milieu. We 
hebben verschillende proefjes gedaan, een klimaatneutraal 
huis ontworpen, een thermometer gemaakt, de theorie 
over wind- en waterstromen geleerd en hierbij dingen 
uitgezocht. De komende weken worden de resultaten 
verwerkt in een presentatie welke in de klassen bekeken 
als afsluiting 



Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier 
werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en 
pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school. 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan 
horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, 
zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of 
extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook 
deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij alle kinderen van vijf 
jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeente die daar extra geld voor geven. 
 
Cursus of ouderavond 
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is, of een twaalfjarige 
die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. 
Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en 
webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. 
 
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. 
Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op Facebook en Instagram. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een (gezondheids)thema waar de 
school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid of grensoverschrijdend gedrag. 
 
Online Centrum voor Jeugd en Gezin 
Veel informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw 
gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees 
blogs van andere ouders of praat mee op het forum. U kunt uw vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan onze 
adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina. 
 
GroeiGids app 
Heeft u zich al aangemeld voor de GroeiGids app? Hier kunt u het Groeipad van uw kind bijhouden. U krijgt als gebruiker 
regelmatig een tip of link die past bij de leeftijd van uw kind. U kunt opvoedinformatie in de app opzoeken of doorklikken naar 
de CJG-website voor meer informatie en ondersteuning in de buurt. 
 
Contact 
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U 
kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboortedatum en school van uw kind). 
Meer informatie 
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

 

 


