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                       De Gouden Weken op de Emmaschool
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet.
Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied
van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste
scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n
methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld
voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind
belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn
sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige
groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf
kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet
voorkomt. Dit staat in de Gouden Weken allemaal centraal!
Een goed begin is namelijk het halve werk. Zeker als je een
sociaal veilige en gezellige groep wilt. De basis daarvoor leg
je direct na de zomervakantie. Die eerste weken zijn goud
waard voor een positieve groepsdynamiek met heldere
afspraken over gedragsverwachtingen. De rollen in de
groep ontstaan, en dat proces vraagt om goede
begeleiding. Een positieve groep ontstaat niet zomaar. In
deze Gouden Weken staan energizers,
vertrouwensoefeningen, groepsregels en afspraken
centraal, afgestemd op de vijf belangrijke SEL-
competenties. (zie plaatje hiernaast) Deze speelse en
coöperatieve activiteiten ondersteunen de groepsvorming.

Welkom op de Emmaschool
Groep 1 heeft weer nieuwe kinderen verwelkomd. We
vinden het heel leuk dat er steeds meer vriendjes en
vriendinnetjes komen om te spelen!
Inmiddels zijn Lias, Job, Vayèn, Lars, Aiya, Angel, Lauren,
Christiaan, Sven, Fleur, Jaivy en Fabienne al helemaal
gewend en komt Leon vanaf morgen ook wennen in
groep 1. We wensen de kinderen en de ouders een hele
fijne tijd toe op de Emmaschool . 

Gebed voor het onderwijs 

Eeuwige God, 
van u hebben wij ons leven gekregen.
U hebt de mens geschapen naar uw beeld;

Wij bidden voor kinderen en jongeren
die bouwen aan hun toekomst;
om groei en ontplooiing door goed onderwijs,
dat zij hun talenten en gaven ontdekken
die zij van u ontvangen hebben;

Wij bidden voor mannen en vrouwen
die werken in het onderwijs;
om inspiratie,
dat zij hun beste krachten geven
ten dienste van toekomstige generaties;

Wij bidden voor bezield en zelfbewust onderwijs 
in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap.
Dat wij het licht van ons geloof niet verborgen
houden 
en blijven getuigen van Uw liefde in woord en daad. 

Amen 
 



 
Zingen bij kinderkoor ZEP

ik ben Anne de Boer,
ik zit op kinderkoor ZEP (zingen en plezier)
Het is een heel leuk koor !
Elke woensdagavond om 18.45 uur gaan we met elkaar
liedjes zingen. Het is altijd super gezellig en leuk.
 
Kom jij ook een keer kijken/meezingen??
 
Voor wie : Jongens en meisjes van 7 tot en met 13 jaar.
Wanneer : Woensdagavond van 18:45 tot 19:45 uur.
Waar : Open Hof Kerk, Rijnstraat 18, 2223 EE in Katwijk
(ingang achterzijde Open Hof).

 

Van de Ouderraad
 Wij hebben onze eerste vergadering alweer gehad. De commissies zijn verdeeld en we hebben veel zin in om
dit schooljaar weer alle activiteiten te gaan organiseren! Hopelijk zonder al te veel beperkingen.
Het eerste wat er natuurlijk aankomt is de schoolfotograaf. Dinsdag 21 september komt Marline van Rokki
Fotografie alle kinderen op de foto zetten!
De kinderen worden gefotografeerd op een neutrale achtergrond. Maar bij het bestellen kunt u voor een
kleine meerprijs een eigen achtergrond kiezen. Bent u benieuwd, kijk dat eens op de website van
Marlinewww.rokki.nl want deze achtergronden zijn zeker anders als dat we gewend zijn van de vorige
fotograaf. Er is dit jaar een mogelijkheid om broertjes/zusjes van buiten school ook mee op de foto te laten
gaan. We starten daarmee om 14.30. Inschrijving via een mailtje naar or@emmaschool.pcborijnsburg.nl
Wie als eerste inschrijft is als eerste aan de beurt en we plannen achter elkaar door. Je krijgt van ons een
bevestigingsemail met tijdstip terug gemaild. Ouders mogen niet in de gymzaal komen waar de foto’s worden
gemaakt en wachtrij zal buiten zijn. Wij hopen dat u het net zo gaaf vind als dat wij het vinden. 
Een ander punt wat wij al in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben aangekondigd is de vacature
die in de ouderraad is ontstaan. Dit keer niet omdat er iemand weg is gegaan, maar nu we 8 groepen weer
hebben op school is er ook weer een plekje in de ouderraad ontstaan. De regel is namelijk dat de ouderraad
net zoveel ouders als lid mag hebben als dat de school groepen heeft!
Als bijlage is de vacature meegestuurd! Heb je nog vragen of twijfels, schroom niet om contact te leggen met
een van de OR-leden! Je kunt je aanmelden tot 24 September!

Er worden tijdens de pauzes prachtige kunstwerken op het schoolplein gemaakt
met stoepkrijt.

Ontdek jouw talent met Sjors sportief en creatief!
In de week van 14 september krijgen alle basisschoolleerlingen weer een
kleurrijk boekje van Sjors sportief en creatief. In dit boekje staan allemaal
sportieve en creatieve activiteiten om uit te proberen. Misschien ontdekt
jouw kind wel een sportieve of creatieve hobby waar jullie nog nooit aan
gedacht hadden!
Blader het boekje samen door. Hebben jullie een leuke activiteit
gevonden, ga dan naar www.sjorssportief.nl om in te schrijven. Kijk
regelmatig op de website van Sjors, want gedurende het schooljaar
komen er zeker nog meer activiteiten bij.                      



Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek en
zoals elk jaar gaan we daar weer veel aandacht
aanbesteden. Worden wat je wil!
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent
of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende zangeres,
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je
alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

 

        

Protocol topsport- en cultuurtalent 
Vorige week heeft de MR haar instemming gegeven op het protocol
topsport- en cultuurtalent. Waar is dit voor nodig? Bij tijd en wijle
ontvangen wij een verzoek om vrijstelling van onderwijs te
verlenen aan leerplichtige (potentiele) toptalenten op het gebied
van sport en kunst/cultuur. In het primair onderwijs zijn geen
landelijke regelingen voor talentvolle sporters en cultuurtalenten.
Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid voor
structureel verlof, maar binnen de reguliere onderwijswetgeving
kan de school (bevoegd gezag) wél afspraken maken met ouders
over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde
onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 lid
2)
De Emmaschool heeft als uitgangspunt dat er binnen het onderwijs
ruimte moet zijn voor de brede talentontwikkeling waaronder
sport en kunstzinnige vorming. De ontwikkeling van topsport- en
cultuurtalent past dan ook goed binnen de visie van de school. Om
dit alles op een verantwoorde manier te kunnen doen, passend
binnen de wet- en regelgeving heeft de school een beleid gemaakt.
In het protocol worden het kader en de voorwaarden geschetst en
geconcretiseerd waarbinnen de vrijstelling verleend kan worden
voor het volgen van topsporttrainingen en cultuuractiviteiten
tijdens de reguliere schooltijden. 

Veilig verkeer Emmaschool 
Deze week is de schoolbrengweek van School op
Seef. Tijdens deze week besteden wij extra
aandacht aan hoe je naar school komt. Veel
kinderen in Nederland worden met de auto
gebracht. Wij willen de kinderen stimuleren om
te komen lopen of fietsen. In de klas houden wij
bij wie dit allemaal doet. Aan het eind van de
week kijken wij in welke groep de meeste
kinderen dit doen, zij krijgen een klein
presentje. 
Volgende maand zijn de praktische
verkeerslessen. De verkeerscommissie is al
bezig met de voorbereidingen hiervoor. U wordt
hier later nog over geïnformeerd. 

Hulp gevraagd bij de schoolmoestuin
Ook in de moestuin zijn we weer aan de slag gegaan. Er is
elke dag wel iets te doen. De kinderen kunnen goed
helpen in de moestuin! Water geven, onkruid weghalen en
natuurlijk kijken hoe het met de groentes gaat. Er groeit
nog van alles. Courgettes, pompoenen, maar ook (zoete)
aardappelen en sinds gisteren knoflook. 
Wie kan ons hierbij helpen? Vindt u (of een opa of oma!)
het leuk om met een groepje kinderen de moestuin te
verzorgen? Laat het ons weten via de leerkracht van uw
kind! 



Coronamaatregelen in de school
We hebben al enkele versoepelingen doorgevoerd. Zo kunt u al wat vaker de school in en zijn
de kinderen weer binnen aan het gymmen. De mondkapjes geven wat verwarring op dit
moment. Bij het inloopmoment in de startweek hebben wij u verzocht een mondkapje op te
doen. Het was erg druk tussen de kinderen door en de anderhalve meter was daardoor niet te
handhaven. Vandaar het mondkapje.  Hoe zit het dan nu met de startgesprekken? Aangezien
er dan geen grote groepen kinderen zijn en de anderhalve meter afstand gehouden kan
worden, is het mondkapje in de school niet nodig!  
Wat betreft de loslaten van de anderhalve meter maatregel per 25 september en de school,
daarover hoort u binnenkort meer! 

        

Bijdrage de tussenschoolse opvang 
We vinden het inmiddels gewoon dat de leerlingen van PCBO
Rijnsburg tussen de middag op school blijven. Om dit te kunnen
organiseren wordt er een verplichte bijdrage gevraagd van 50 euro
per kind. Uw kind krijgt daarvoor een half uur begeleiding van
pedagogisch medewerkers per dag. Tijdens dit half uur hebben de
leerkrachten lunchpauze. Mocht u deze bijdrage niet betalen, dan
gaan we er vanuit dat uw kind voor een half uur naar huis gaat. Dit is
iets wat we niet ambiëren. We houden graag alle kinderen op school. 
Aan het begin van volgende week krijgt u een betaalverzoek in Parro.
Het betaalverzoek wordt gestuurd naar het oudste kind. Heeft u een
kind, dan betaalt u 50 euro, heeft u twee kinderen dan 100 euro en
voor drie kinderen betaalt u 150 euro. Alvast hartelijk dank voor het
overmaken van de bijdrage.

Welke groep gaat het meest op de fiets of lopend? 
Deze week is het schoolbrengweek. Lekker op de fiets of
lopend naar school is goed voor heel veel dingen. In
groep 1 hebben we vanmorgen geteld hoeveel kinderen
erop de fiets of lopend naar school zijn gekomen. Voor
elke fiets/benenwagen mag er een ijslollystokje in de pot!
De teller staat op 16! Helemaal top! Deze actie is van
groep 1t/m 8. Aan het einde van de week kijken we welke
groep de meeste lollystokjes heeft! Groep 1 is al goed op
weg!                             



        




