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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het liedje ‘Daar gaat ze…..” speelde door mijn hoofd toen collega Corry Koelewijn voor de laatste 
keer officieel het kleuterplein verliet. De kinderen van de groepen 2/3, 3 en alle kleuters hebben voor 
haar gezongen en een mooi opzegversje laten horen.  
Met een “Lang zal ze leven” en een luid “Hiep Hiep Hoera” hebben we de hele buurt laten weten dat 
we juf Corry gingen uitzwaaien.  
Dank je wel lieve Corry voor alles wat je voor de kinderen, de ouders en ons hebt gedaan. Je verdient 
het om aan die echte ‘grote’ vakantie te beginnen maar wat zullen we je missen!! 
 

“Lieve juf Corry, 
We toveren voor jou een kusje, 

een kusje op je wang. 
Die je van ons mag bewaren, 

Je hele leven lang. 
Dat kusje is heel bijzonder, 
het heeft een eigen naam. 
Het is een afscheidskusje, 
omdat je weg zal gaan. 

 
Van alle kinderen van de 
Koningin Emmaschool” 

 
Het schoolreis van de groepen 5 t/m 7 gisteren was een succes. Met de bus naar het 

Archeon in Alphen aan de Rijn. De weg terug duurde wat langer       maar iedereen is 
weer blij en veilig teruggekeerd.  De foto’s worden vast en zeker gedeeld via Social 
Schools.  
 
Vanmiddag ontvingen we alle schoolverlaters weer. Na 4 dagen Texel kwamen zij 
moe maar supertevreden weer terug van hun eindkamp. Gisteren mocht ik, samen 
met collega Rianne en Manon, een dagje meebeleven.  
Een tocht met de garnalenboot op de Waddenzee en een gezellige middag in Den 
Burg was ons deel. 
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Ma 3 okt  Kort na 8.30 uur Openingsdans Gi-ga-groen op het voorplein 
Wo 5 oktober   Start Kinderboekenweek   Thema: Gi-ga-groen 
Do 6 okt  !e Emma Atelier voor de groepen 3, 4 en 5 
 
Za 15 t/m zo  23 okt. Herfstvakantie met aansluitend: 
Ma 24 okt.  Leerlingen vrij – team Studiedag Kanjertraining  
 
Di 25 okt.  Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
Do 27 okt.   Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
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Voor schoolreis en eindkamp: dank aan al die collega’s en ouders die hier zoveel 
tijd en energie in hebben gestopt. Mede dankzij jullie kunnen deze dagen zo goed 
verlopen!!!  
 
 
 

Iedere week tot de herfstvakantie stellen een aantal collega’s met extra taken zich aan u voor via 
de Weekbrief. Vandaag is het aan de beurt van Angelique en Jorijn van de Caleidoscoop en Lia van de 
TOPPklas.  
 
Op de foto van links naar rechts: 
 
Hoi, mijn naam is Jorijn Vuyk en ik werk nu voor het tweede jaar op de Koningin Emma binnen de 
Caleidoscoop, samen met Angelique. Ik geniet enorm van het diverse werk dat ik doe, op dinsdag de 
hele dag Caleidoscoop en op de woensdag en vrijdag ochtend begeleid ik kleine groepjes en 
individuele leerlingen. Naast mijn werk houd ik erg van wandelen op het strand (en afval rapen), 

zingen en ben ik graag creatief bezig. Ook heb ik samen met collega's Fien 
en Inez het Green Team Intern team opgericht, waarbij we ons bezig houden 
met het verduurzamen van onze school. 
 
Mijn naam is Angelique Ekens. Ik werk al heel wat jaren met veel plezier op 
de Emma. Naast dat ik de leerkracht ben van groep 5c, geef ik op dinsdag 

les aan de Caleidoscoop leerlingen. Daarnaast doe ik observaties in de klassen en denk graag met 
leerkrachten mee als het gaat om aanbieden van extra, uitdagend werk. Ik ben moeder van 5, 
inmiddels volwassen, kinderen en trotse oma van een kleindochter van bijna 2. In mijn vrije tijd ga ik 
graag naar musea, lees ik boeken en vind ik het heerlijk om in de natuur te wandelen.  
 

Op de dinsdag hebben we de hele dag Caleidoscoop, waar leerlingen uit groep 6-8 aan deelnemen 
die extra uitdaging nodig hebben naast het reguliere aanbod. Samen werken we een aantal weken 

aan een project, op dit moment werken we met 
het thema water. Leerlingen stellen samen met 
ons vragen en doelen op waaraan ze werken 
binnen het thema. Daarnaast nemen we de tijd 
om te filosoferen, het nieuws te bespreken en 
aan uitdagende creatieve opdrachten te werken. 
De leerlingen hebben allemaal een portfolio 
map waarin ze hun werk verzamelen. Sommige 
leerlingen hebben wat extra hulp nodig met 
plannen of andere zaken, hiervoor is individuele 
begeleiding beschikbaar. 
 

Mijn naam is Lia van Dalen. Ik werk sinds 1999 
met veel plezier op de Emmaschool. Hier heb ik 
voornamelijk bij de kleuters en in groep 3 
gewerkt. Omdat het werken met kinderen met 
leerproblemen mijn passie is, ben ik de opleiding 
voor intern begeleider en remedial teacher gaan 
doen. Hierna heb ik een aantal jaren alleen als 

remedial teacher gewerkt en in 2018 hebben we de TOPP-klas gestart.  Hier komen de kinderen drie 
ochtenden. Twee ochtenden werken we hard aan lezen, taal en rekenen. Ieder kind op zijn eigen 
niveau en één ochtend werken we projectmatig en voeren we opdrachten uit in de praktijk. De ene 
keer gaan we met een kaart de weg zoeken in de buurt, planten of bladeren zoeken, de andere keer 
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maken we iets van hout, een klok of iets te eten. Dit jaar zijn we begonnen met 
het maken van een spel. De kinderen leren zo veel vaardigheden op een leuke 
manier. De kinderen, maar ook de leerkrachten genieten hiervan. 
 
De middagen ben ik bezig met het ondersteunen van kinderen met 
rekenproblemen. Ook dit is heel leuk om te doen. Verder heb ik een man, twee 
kinderen, een schoonzoon en een schoondochter en twee kleinkinderen, waar ik 
ook oppas-oma voor ben. 
 
 
 

PARRO-uitnodigingen zijn de ‘deur uit’.  
Maandag 26 september de uitnodigingen verstuurd om een account te 
maken bij Parro. 
 
Mocht u géén uitnodiging hebben gekregen of deze op een oud mailadres 
hebben binnen gekregen , neem dan even contact op met de administratie 

(esther.vanderwerff@twijs.nl).  
Ook als u ziet dat uw gegevens niet kloppen kunt u ook een berichtje naar dit emailadres sturen. 
 
Als u een account heeft gemaakt wilt u dan ook uw privacy-voorkeuren invullen voor uw kinderen. 
Per kind moet dit afzonderlijk gedaan worden.  
Via deze link kunt u bekijken hoe het werkt. Privacy-voorkeuren laten registreren door ouders (Parro) 
– Kennisportaal (zendesk.com) 
Dank!! 

 

 

Het Emma Atelier 
Op donderdag 6 oktober start voor de eerste keer het Emma Atelier voor 
de groepen 3, 4 en 5. Twee kunstenaars zullen de kinderen en de 
collega's 6 weken lang op donderdagmiddag creatief begeleiden en 
helpen.  
 
Wij werken vanuit het thema Gi-ga-groen, aansluitend bij de 
Kinderboekenweek. De technieken die aan bod komen, zijn: werken met 
papier-maché, weven, mozaïek en werken met restmateriaal. Voor elk 

leerjaar een eigen techniek.  
 

Wij zijn nog wel op zoek naar restmateriaal: dozen (groot en klein), oude 
kranten, kurken, tegeltjes (niet te dik), eierdozen, e.d.  
Ook willen we graag dingen uit de natuur: kastanjes, eikeltjes, stenen, 
schelpen, veertjes, mooie bladeren, dennenappels en vleugeltjes van de 
esdoorn. 
(u kunt dit natuurlijk meegeven naar de klas van uw zoon/dochter) 
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Nationale Kraanwaterdag in 5C 

Afgelopen woensdag wat het 
Nationale Kraanwaterdag. Hier is extra 
aandacht aan gegeven in groep 5c, 
omdat zij een gratis gastles hadden 
gewonnen van door drinkwaterbedrijf 
PWN.  
PWN-medewerker Bianca heeft eerst 
wat uitgelegd over wat een 
drinkwaterbedrijf doet, waarna we 
een leuke quiz hebben gespeelt. Ook 
heeft de klas een mooie waterfles en 
een douche timer gewonnen.  
 
 
 
 

Wil je thuis ook de quiz doen? Dat kan via 
https://kraanwaterdag.nl/kraanwaterdagles/basisonderwijs 
 
 
Namens alle ‘aan-het-weekend-toe-zijnde’ collega’s wens ik u en jullie allen een mooi en gezellig 
herfstweekend toe en tot de volgende Weekbrief. Gewoon weer op donderdag!  
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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