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

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Wo  16 Nieuwsbrief 

Wo  16 Schoonmaakavond  

Vr 25 Einde voortgangsgesprekken  
kind-ouder-leerkracht 

Di 29 Verkeersexamen groep 7 

Wo  30 Grote rekendag 

April 
Ma 11 Start entreetoets groep 7 (t/m 22 april) 

Di 12 Prikactie in de wijk groep 7 
Wo 13 Nieuwsbrief 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-
met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine 
 

 

De schoolmoestuin 
Wat een heerlijk weer de afgelopen dagen! Fijn om met de 
kinderen weer meer naar buiten te kunnen! Ook de 
moestuin hebben we weer bezocht, we zijn begonnen met 
het omspitten van de grond. Zodat we weer onze eigen 
groente kunnen verbouwen. 
Zelfs in een kale moestuin komen we van alles tegen. Een 
pop tussen de aarde en een worm die het cijfer 6 maakt!  
Afgelopen seizoen hebben een aantal ouders ons 
enthousiast geholpen met het verzorgen van de moestuin. 
Voor komend seizoen zijn we weer op zoek naar ouders, 
opa’s of oma’s die met een groepje kinderen de moestuin 
in willen. Lijkt het u leuk laat het ons weten! 
 
Groetjes Geert en Evelien  

 

De jeugdhulpverlener 
Ik ben Maaike van der Reijd en sinds 1 maart werkzaam 
als jeugdhulpverlener.  
Ik ben gekoppeld aan de Emmaschool en zal jullie 
contactpersoon worden. 
Wat gaat de jeugdhulpverleners (vanuit het wijkteam) 
verbonden aan de school doen?  
Vanaf maart 2022 zal aan elke school weer een 
contactpersoon vanuit het wijkteam verbonden 
worden. Er zijn zo’n 6 medewerkers die aan de scholen 
verbonden worden. Ik zal vanuit het wijkteam niet 
alleen contactpersoon zijn, maar ik zal ook op school 
aanwezig zijn. Ik kan een sparringpartner zijn voor 
zorgvragen vanuit leerkrachten/docenten en intern 
begeleiders/coördinatoren, maar kan ook zelf 
kortdurende begeleiding bieden en de doorverwijzing 
naar specialistische jeugdhulp regelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Maaike van der Reijd 
Jeugdhulpverlener op scholen 
 
 
 
M 06-57364291 
E   m.vanderreijd@katwijk.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag 
Bezoekadres: Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg 

 

Op weg naar Pasen 
Als Christelijke school vieren we het Paasfeest. Vooraf aan het 
Paasfeest is de Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd). Dit 
jaar is dat van 2 maart t/m 16 april. De laatste dagen van deze week 
zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop 
Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. Vrijdag heet Goede Vrijdag, 
waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. Zaterdag wordt Stille 
Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven is. De Zondag is 
van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag 
dat Jezus opstond uit de dood. De komende weken werken we toe 
naar deze bijzondere week. 
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Zingen voor de Oekraïne 
Vanmorgen hebben we meegedaan met het nationale 
zingmoment voor de Oekraïne.  
Ontroerend om te zien dat de kinderen uit volle borst 
zingen om mensen in nood een hart onder de riem te 
steken.  
Mooi om ouders op het schoolplein te zien. Dank dat u de 
moeite en tijd hebt genomen om dit zo betrokken te zijn 
en dit moment met ons te delen.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

De leesweken 
De leesweken voor de kinderjury zijn alweer een paar weken geleden van start gegaan en 
de plusgroep van de Emmaschool leest ook mee. Ze lezen en geven hun mening van het 
boek dat ze gelezen hebben. We sturen dit op en we zijn heel benieuwd welke boeken er 
dit jaar winnen. De kinderen zijn zo enthousiast om te lezen dat ze naast tutorlezen ook 
meedoen met het lezen voor de kinderjury. Dit doen ze ook thuis, zodat ze er meer tijd 
voor hebben. 
Fijn zo’n gemotiveerde groep kinderen. Dat zien we graag. De kinderen lezen 
verschillende boeken en er mag een stem uitgebracht worden op boeken die uitgebracht 
zijn in 2021 
Wisten jullie trouwens dat onderzoek aantoont dat lezende ouders, vrienden en 
vriendinnen de grootste stimulans betekenen? Ook leerkrachten leveren een belangrijke 
bijdrage. Dus aarzel niet en lees thuis en in de klas als ouder en leerkracht ook een boek 
als kinderen aan het lezen zijn. 
 
Hartelijke Groeten, 
Sandra van Rijn 
Leesconsulent bibliotheek Katwijk. 

 

Schoolreis 
Op 24 mei is het dan eindelijk zo ver. Het schoolreisje kan na 2 jaar Corona perikelen weer opgepakt worden. Wij als 
team staan te juichen en uiteraard zien onze leerlingen hier ook erg naar uit. Tuurlijk bezoekt u zelf ook wel eens een 
pretpark met elkaar, maar zo'n unieke ervaring met zijn allen in bussen en dan een dag zonder je ouders op stap zorgt 
toch altijd voor een extra dimensie. U ontvangt volgende week een betalingsverzoek vanuit Schoolkassa voor de 
betalingen. De groepen 1, 2, 3 gaan naar Linnaeushof met de bus. De groepen 4, 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell. De kosten 
voor dit bezoek zijn uiteraard duurder dan een los ticket om het park te bezoeken, dit omdat we ook de buskosten 
hierin moeten meenemen. Dit even ter verduidelijking. Wij hopen op een hele, mooie, zonnige dag. Op die manier 
kunnen de kinderen een mooie ervaring meekrijgen en met hun klasgenootjes mooie herinneringen maken. 
 

 

Een update van de IB’er van het jaar verkiezing 
Marjolein is inmiddels weer een ronde verder in 
de verkiezing. Samen met nog vijf intern 
begeleiders heeft zij kans om ib’er van het jaar te 
worden. Deze week heeft Marjolein een 
presentatie gegeven. Deze presentatie wordt 
beoordeeld door een vakjury. Binnenkort horen 
we of zij één van de drie finalisten behoort. Nog 
even spannend, maar we zijn ontzettend trots dat 
onze IB’er al zo ver gekomen is. Voor ons is zij 
sowieso al de ib’er van het jaar. We houden u op 
de hoogte! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorloop/Koningsspelen 
Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 22 april. Het thema is ''Voel je fit!'' Wij zullen deze dag de 
traditie volgen om uitgedost in het oranje de spelen te openen met een dans op het plein die elk jaar gemaakt wordt 
door Kinderen voor Kinderen. Aansluitend zullen wij het Koningsontbijt in de klas nuttigen. Daarna willen wij dit jaar, na 
3 jaar weer een sponsorloop houden.  
Het terrein van de Rijnsburgse ijsclub zal hiervoor gebruikt gaan worden. Fantastisch dat we hier belangeloos gebruik 
van mogen maken en onze leerlingen op die manier sportief deze dag kunnen invullen. Het opgehaalde bedrag willen 
wij dit jaar verdelen over onze eigen leerlingen en een goed doel. Op de Emmaschool zullen we het opgehaalde bedrag 
geheel toe laten komen aan dingen waar de leerlingen profijt van zullen hebben. De exacte invulling laten we nog 
weten, want dat hangt ook van de hoogte van het bedrag af.  
We doneren ook de helft van het opgehaalde bedrag aan een goed doel, want we willen maatschappelijk betrokken te 
zijn. Dit jaar zullen wij het bedrag delen met het Ronald McDonald huis Leiden. Eerder dit schooljaar hebben we ons 
voor hen ingezet met de zending, maar ons doel was het kerstfeest op het plein ook voor hen te gebruiken. Helaas door 
de Corona perikelen konden we dan niet laten doorgaan. Daarom willen wij de sponsorloop als kers op de taart met 
hen delen. In tijden van onzekerheid in de wereld is het voor ons heel gewoon om bij je kind te zijn. Zieke kinderen die 
langdurig in het ziekenhuis verblijven is het niet altijd mogelijk om hun ouders en/of broertjes/zusjes dichtbij te hebben. 
Ronald McDonald huis Leiden maakt dit mogelijk. Echter zij zijn hiervoor afhankelijk van giften. U wilt toch ook bij uw 
kind in de buurt zijn wanneer zij u het hardste nodig heeft? Daarom vragen wij hiervoor uw aandacht. Tevens is het 
thema ''Voel je fit''. Elk kind moet zich fit en energiek kunnen voelen, dus het motto van dit doel gaat mooi hand in 
hand samen.  
 

 

 

Oproep Luizenpluizers 
Een aantal ouders staat na elke vakantie paraat 
om de haren van de kinderen te inspecteren op 
hoofdluis. Zeker in het begin zijn neten en luizen 
moeilijk te traceren. Dan is prettig dat er 
meerdere momenten in het jaar zijn dat er een 
extra check is op hoofdluis. Overigens, er worden 
op de Emmaschool heel weinig luizen en neten 
ontdekt. Sporadisch eigenlijk!  
 
De groep van luizenpluizers is voor volgend 
schooljaar op zoek naar nieuwe ouders. De 
controles worden gedaan op elke woensdag na 
de vakanties. Het neemt hooguit een uur in 
beslag. U kunt zich opgeven door een bericht te 
sturen naar de leerkracht van uw kind of naar 
emmaschool.pcborijnsburg.nl 

 

De nationale rekendag 
Op woensdag 30 maart a.s. doen wij mee met de 
nationale rekendag. We zijn heel blij dat het na 2 jaar 
weer mogelijk is! De school wordt op deze dag 
veranderd in een rekenfabriek. De kinderen gaan met 
allerlei rekenthema’s aan de slag. We doen dit 
groepsdoorbroken en met allerlei werkvormen. We 
houden u op de hoogte via Parro. 

Theaterlezen in groep 5 
Afgelopen week hebben de leerlingen in groep 5 een les 
theaterlezen gehad. Tijdens deze les hebben de 
kinderen geleerd hoe je in verschillende rollen samen 
kan lezen. De kinderen kiezen een personage en lezen 
van deze personage de tekst. Zo ontstaat er een 
rollenspel. Belangrijk tijdens het theaterlezen is dat je 
gebruik maakt van je stem. Hier hebben de kinderen 
hard op geoefend. De kinderen lazen de tekst boos, blij, 
verdrietig en enthousiast. In twee- en drietallen is hier 
goed op geoefend. De kinderen waren enorm 
enthousiast en willen dit snel weer doen.  

 
 

 



 

 

 

 


