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Beste ouders/verzorgers,  
Afgelopen week kreeg u, in uw mail, een uitnodiging van 
Scholen met Succes. Met de vraag om een 
Tevredenheidspeiling voor de “Emma” in te vullen. Ook het 
team heeft een uitnodiging gekregen en komende week 
zullen ook de leerlingen uit de Bovenbouw gevraagd 
worden om de digitale peiling op school in te vullen.  
Alle peilingen zijn, zoals u zult begrijpen, gericht op de 
specifieke doelgroep. 
 
In 2018 zijn de laatste peilingen geweest. Met de uitslagen 
die nu gaan volgen kunnen we goed vergelijken waar 
nieuwe ontwikkelpunten (uitdagingen) voor ons liggen.  
 
Onze vraag is daarom ook of u dit allemaal wilt invullen. 
Hoe meer respons hoe betrouwbaarder de uitslag. 
Bij voorbaat onze dank!  
 
Tip vanuit de organisatie als er meerdere kinderen uit een 
gezin op school zijn:   “De ouders krijgen een vragenlijst en 
bepalen zelf voor welk kind zij dit invullen. Het is wel fijn 
dat ze dit ook echt doen voor één kind en niet de 
antwoorden gaan mengen.”  
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2023  
 
Vrij 20 jan. Middag: schaatsen groep 5 t/m 8 
Vrij 27 jan.  Idem  
Vrij 3 feb.  Idem  
 
Di 7 feb. Margedag – alle leerlingen zijn vrij 
Vrij 10 feb.  Laatste keer schaatsen groep 5 t/m 8 
 
Ma 13 feb.  Inschrijven Middengesprekken 1 t/m 7 (en adviesgesprekken 8) via PARRO v.a. 19.00 uur 
Vrij 17 feb.  Rapporten mee groepen 2 t/m 8 
  Sluiten inschrijven Middengesprekken 1 t/m 7 ( en adviesgesprekken 8) om 17.00 uur 
 
Di 21 feb.  Middengesprekken 1 t/m 7 en Adviesgesprekken 8  
Wo 22 feb. Middengesprekken 1 t/m 7 en Adviesgesprekken 8  
 
Vrij 24 feb.  1 t/m 4 om 12.00 uur en 5 t/m 8 om 15.00 uur start Voorjaarsvakantie 
Ma 6 mrt. Eerste schooldag na de Voorjaarsvakantie 
 

Niet vergeten:  Team- , Ouder- en Leerling Tevredenheidspeilingen invullen.  
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Overblijf: 
Het rekeningnummer hangt nog even in de lucht. Zodra ik meer weet 
komen we bij u terug. Kreeg afgelopen week een superhandig Excel-
document van een ouder. (Nogmaals dank daar voor!)  
Zij houden de aanwezigheid bij de Overblijf van hun zoon/dochter daarin 
bij. Zodat ze aan het eind van de maand direct overzicht hebben welk 
bedrag ze kunnen gaan overmaken. Heb een ouder uit de MR en een 

collega gevraagd om mee te kijken. Hoop dat ik het binnenkort met iedereen kan delen. Wellicht ook 
voor u handig om het overzicht te bewaren. Wordt wederom vervolgd.  
 
Afwezig: 

Komende week ben ik uit beeld. In verband met familieomstandigheden ga ik 
morgen voor een week naar Amerika. Ben op maandag 30 januari weer op 
mijn post.  
Tijdens mijn afwezigheid gaat alles natuurlijk gewoon door. Marieke Koster, 
onze adjunct-directeur, zwaait komende week de scepter. Mochten er vragen 
zijn of anders dan kunt u bij haar terecht. Samen met het MT neemt zij de 
honneurs waar. Ben echt heel dankbaar dat ik deze gelegenheid krijgt.  

 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen op school gekomen. In 
groep geel Siem, Sam, Luuk en Isabel. In oranje kwamen Yuna en Silia. Xara 
en Marly kwamen erbij in groep paars. Suze en Ella in blauw en in groep rood 
kwam Leanna nieuw. Welkom allemaal, we wensen jullie en jullie ouders een 
leuke tijd op de Emma. 
  
Kalender: 
Toegevoegd de Tevredenheidspeilingen. Verder zijn er geen veranderingen momenteel. Komende 
week geen Weekbrief. De eerstvolgende zal weer op 2 februari uw kant uitkomen.  
 
Dat was het voor dit moment. Namens ons actieve en betrokken team wens ik u en jullie allen voor 
later een mooi weekend en tot later! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
Bij deze Weekbrief informatie van de Jeugdgezondheidszorg. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Ter 
informatie. (zie ook de flyer in de bijlage) 
 

Opvoeden is leuk, maar soms ook best lastig. Hoe ga ik met de driftbuien van mijn peuter 
om? Hoe kan ik zorgen dat mijn kind beter luistert of beter slaapt? Iedere ouder kent deze 
vragen. 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland organiseert workshops, zowel online als op locatie, 
waar deze en vele andere vragen aan bod komen én waar je tips en ervaringen met andere 
ouders kunt uitwisselen. 
Ons complete aanbod kun je HIER vinden. Onderstaand vind je alvast één van de workshops 
uit ons aanbod. 
 
Workshop ‘Over regels en grenzen..’ 
Bijna iedere ouder van een peuter heeft het wel eens meegemaakt: je kind krijgt midden op 
straat of in de supermarkt een enorme driftbui omdat de dingen niet gaan zoals hij of zij wil. Dit 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://jgzkennemerland.nl/workshops/workshop/workshop-mediaopvoeding-0-4-jaar/
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hoort bij de ontwikkeling van kinderen: het ontdekken van wat zij belangrijk vinden en graag 
willen, hun eigen ik. Maar hoe ga je als ouder met zo’n driftbui om? Kun je zo’n driftbui ook 
voorkomen? Hoe stel je grenzen bij je kind? Maar geef je tegelijkertijd ook ruimte aan die eigen 
wil? Tijdens de workshop ‘over regels en grenzen’ komen deze en andere onderwerpen aan 
bod, en kun je je vragen hierover stellen. 
De workshop duurt ongeveer 2 uur en er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het 
uitwisselen van ervaringen en ideeën met de andere ouders. 
De workshop wordt begeleid door een van onze jeugdverpleegkundigen met veel ervaring en 
kennis rond dit onderwerp. 
Deze workshop is bedoeld voor alle (groot-)ouders/opvoeders van kinderen van 0-12 jaar. 
Meer informatie over deze workshop vind je HIER. 
Je kunt je hier tevens aanmelden. 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://jgzkennemerland.nl/workshops/workshop/workshop-leren-luisteren/

