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Wo 11 november
Za 14 november
Wo 18 november
Vrij 4 december

Sint Maarten
Zal de goede Sint wel (in Nederland) komen????......
Studiedag team –leerlingen vrij
Hoor wie klopt daar kinderen?

Beste ouders/verzorgers,
Wat is dat toch fantastisch. Vorige week vragen we of er ouders zijn die onze leesboeken
willen kaften en dan reageren meteen meerderen onder u. Collega Anouk zien we sjouwen
met boeken, boeklon en grote tassen. Het zal in fases moeten maar dan zijn al onze boeken
leesproof voor de komende jaren! Dank voor al uw hulp!
De nieuwe maatregelen ivm Corona raken ons als school niet meer dan dat ze eerder
deden. Nog steeds houden we in de school als volwassenen anderhalve meter afstand van
elkaar, eten we zelf met de leerlingen, blijven we niet langer in het gebouw dan
noodzakelijk, vinden we het niet wenselijk om volwassenen binnen te laten die niet een
directe aanleiding met een leerling hebben. Vergeten tassen of lunches pakken we aan bij de
deur. En meer…..Daar moeten we het toch nog een poosje mee doen.
Goed om te weten: als er volwassenen in de school komen (zie hierboven) dan wordt hen
naar hun gezondheid gevraagd, een mondkapje te dragen, hun naam te noteren en hun
handen te reinigen.
Tekentechniek van de maand
Elke maand staat in het
teken van een andere
tekentechniek. In de maand
oktober was dit wascokrijt.
In alle groepen is er
enthousiast gewerkt met
wasco. Elke groep hangt
één tekening op in de hal
van de school. Die
tekeningen staan die
maand extra in het
zonnetje.
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Bericht voor de ouders én leerlingen van de groepen 6
In de week van 9 tot 13 november wordt de Tussentest afgenomen in de groepen 6.
De Tussentest wordt op 1 dag afgenomen door de groepsleerkracht in
het eigen lokaal.
De afname van deze test zal in de groepen 6a, 6b en 6c op verschillende
dagen plaatsvinden en neemt een groot deel van de ochtend en een deel
van de middag in beslag. Het is belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn
tijdens de klassikale afname van de Tussentest.
Update Ouderbijdrage 2020-2021
Dank aan iedereen die meteen de ouderbijdrage van dit schooljaar
heeft betaald. Het bedrag waarmee wij op gepaste wijze de feesten en
activiteiten voor leerlingen kunnen vormgeven. (zie ook bericht OR)
Tot op vandaag is er 70% binnen. Nog 30% te gaan. Mocht u het niet
meer precies weten? Zoek even terug in Social Schools of, als u het
echt niet kan vinden, mail dan even met mijn favoriete secretaresse
Esther vd Werff. Esther.vanderwerff@twijs.nl Zij kan u vast en zeker
verder helpen.
Volgende week een nieuwe update.
Doel Challenge behaald. Wat geweldig dat er nu € 1265,- op de teller staat
voor International China concern, een organisatie die zich inzet voor
Chinese(wees)kinderen met een beperking. http://www.chinaconcern.nl/
Alle kinderen die zich hiervoor ingezet hebben, willen wij heel hartelijk
bedanken. We zijn trots op jullie! We willen nog wel een paar
enthousiastelingen noemen; Ties uit groep geel heeft € 19,- opgehaald met
zijn duplotoren tot het plafond,(foto) Dorcus heeft € 35,- euro opgehaald met
zingen in het Chinees en Rozemarijn heeft met dansjes €17,- ingezameld. Liv
en Wies uit groep 7b hebben met de rolstoel, rollator, krukken en
geblinddoekt lopen € 85,- opgehaald(foto’s) Feng uit groep 5 heeft € 51,ingezameld en Frits uit groep 3a heeft met 32 rondjes om het Dietsveld €41,euro opgehaald.
Er kan nog steeds gegeven worden via https://supp.to/iccchallenge/koninginemmaschool Ook zijn er nog kinderen bezig met hun
challenge; Zo lang mogelijk in een korte broek lopen! Zet ‘m op, kanjers!
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Bericht vanuit de ouderraad:
Afgelopen dinsdag 3 november heeft de ouderraad weer een (digitale) vergadering gehad.
Tijdens de vergadering hebben we het vooral gehad over de impact van de Corona
maatregelen op de activiteiten die voor de kinderen op en rond school worden gedaan.
Met veel creativiteit en vindingrijkheid kunnen we melden dat we voor zowel Sint-Maarten,
de Sinterklaasviering en de Kerstviering mooie oplossingen gevonden hebben om de kinderen
toch zo min mogelijk hiervan te moeten missen. De
school zal, zoals ieder jaar, mooi worden versierd in
zowel Sint als Kerstsferen, waarmee we toch proberen
er nog wat leuks van te maken voor de kinderen.
Verder zijn de eerste voorbereidingen voor
ondersteuning bij de laatste schaatsdag en voor de beroepenbeurs besproken.
De volgende vergadering is op 14 januari 2021.
Mocht u vragen hebben over de ouderraad bekijk dan even onze pagina op de website van de
school via “Onze school -> ouderraad”.

Aan de Ouderraad: dank lieve mensen voor jullie tomeloze inzet en
betrokkenheid!!
In oktober zijn er weer nieuwe kleuters bij ons op school
gestart
Groep paars: Mathis
Groep rood: Jelthe
Groep blauw: Oscar
Groep geel: Ronaldo
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, heel veel plezier bij ons op de Emma!
Een dagje later dan anders, maar toch de Weekbrief in de passende week. Namens mijn
meedenkende collega’s wens ik u en jullie een fijn en gezellig weekend toe en tot de
volgende Weekbrief (weer gewoon op donderdag
)
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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