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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Toen ik vanmorgen rond 7.30 uur in een donkere wereld de school binnenliep hoorde ik de vogels 
fluiten. Meer een lentegeluid. Met de herfstbladeren op de grond zou je in de war raken. Maar 
kijkend in mijn agenda gaan we komende week toch echt november in. Op 11 november Sint 
Maarten.  
 

En 12 november in diezelfde agenda een vraagteken. Want zou dat opnieuw het begin 
zijn van de opmaat naar dat grote kinderfeest? We houden u natuurlijk, ook via deze 
weg, weer op de hoogte.  

 
Als team kijken we terug op een waardevolle studiedag jl. maandag. De Kanjertraining, zoals we 
deze gebruiken in de school, vraagt steeds opnieuw weer om een 
inhoudelijke update. Daarnaast moeten de individuele licenties hernieuwd 
worden. Naast een inspirerende inhoud was het goed om als team elkaar 
te zien en te spreken. We komen (te) weinig, d.w.z. met iedereen (een 
kleine 50 mensen), regelmatig bij elkaar. En dit was weer een mooi 
moment daarvoor.  
 
Voor de herfstvakantie liet ik u weten dat we op dinsdag 8 november een ouderavond gepland 
hebben met als thema “De Leerkuil”.  Een term die in veel groepen gebruikt wordt bij het leren. In 
midden- en bovenbouw is dit veelal een bekend begrip.  
‘s Middags is er een update voor het team. 
Voor belangstellende ouders zal diezelfde avond Greetje van 
Dijk een presentatie geven over dit onderwerp en is er 
vanzelfsprekend gelegenheid om vragen te stellen.  
Wat kan daar aan de orde komen? Bijvoorbeeld:  

- Wat betekent die Leerkuil voor mij als ouder? 
- Betekent dit ook iets voor hulp bij het huiswerk?  
- Hoe herken ik het ‘leren leren’?  
- Wat is een fixed of growth Mindset? 
- En …….  
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Do 27 okt.   Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
 
Di 1 en di 8 nov.  Voorstelling “Blauwe Plekken” voor de groepen 6 t/m 8  
 
Di 8 nov.   19.00 uur Ouderavond: De Leerkuil met Greetje van Dijk  
Vrij 11 nov.   Sint Maarten, Sint Maarten 
 
Za. 12 nov.   ????  
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Begin volgende week sturen we een uitnodiging naar u toe. We willen graag vooraf weten hoeveel 
ouders er verwacht kunnen worden. U meldt zich dan nog niet aan maar laat weten of u 
belangstelling heeft. Wordt vervolgd.  
 
Voor de vakantie kon u iedere week kennismaken met collega’s die (over het algemeen) geen 
groepsleerkracht zijn maar wel een belangrijke taak in de school hebben. Deze en volgende week de 
laatste 4. Te beginnen met twee ondersteuners die direct bij de leerlingen betrokken zijn als het gaat 
om hun welbevinden. Zij stellen zich hieronder aan u voor:  
 
Hoi, ik ben José Poel en ben alweer een jaar of 10 met heel veel plezier werkzaam op de Emmaschool. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag en vrijdag, op deze dagen bied ik individuele 
ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben maar ook aan leerkrachten 
die handelingsverlegenheid ervaren in het contact met specifieke leerlingen. 
Door middel van observaties in de klas en gesprekken met de Intern 
begeleiders en de leerkracht van de betreffende groep, wordt er gekeken naar 
een plan van aanpak en eventueel de mogelijke vervolgstappen. Samen met 
IB/MT en de gedragsspecialisten hebben we een aantal keer per jaar een 
pedagogisch overleg om de zorgstructuur, zoals we deze hebben opgesteld op 

de Emma, toe te passen voor individuele leerlingen. 
Naast de Emma ben ik nog 2 dagen in de week werkzaam bij Megakids, een organisatie die 
begeleiding biedt aan jongeren (en hun ouders) met een stoornis in het autistisch spectrum en geef ik 
1 avond in de week improvisatielessen bij theatersportgroep Tartrek in Haarlem. 

De tijd die ik dan nog over heb       besteed ik graag aan mijn gezin, vrienden en andere gezellige 
mensen. 
 
 
Hallo ouders, mijn naam is Bianca van Dam. Ik werk al heel wat jaren op de 
Koningin Emmaschool. Eerst voornamelijk in groep 8 en nu in groep 5.  
Naast dat ik voor de klas sta, ben ik ook gedragsspecialist, 
vertrouwenspersoon, contactpersoon, bouwcoördinator en kindercoach op de 
Emmaschool.  
Als kindercoach ga ik samen met kinderen op zoek naar praktische 
handvatten, die hen hulp kunnen bieden.  
Coaching gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en intern 
begeleider. 
 
PARRO update: 

Echt superfijn dat 99% is aangemeld en dat we konden beginnen met communiceren 
via PARRO. Dank daarvoor! Vandaag ook voor de eerste keer de Weekbrief via deze 
weg. De agenda in PARRO wordt successievelijk in- en aangevuld. 
 In de Weekbrief vindt u altijd (bovenaan) voor de eerstkomende weken de stand van 
zaken. (en mocht u twijfelen? Een vraag via PARRO wordt (meestal) snel beantwoord) 

 
Voor nu wens ik u namens ons betrokken team voor later een mooi nazomerweekend en tot de 
volgende Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
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