September 2017
Van de directie
Het nieuwe schooljaar is gestart en het is meteen ook lekker weer om binnen te zitten.
De kinderen zijn inmiddels al aardig gewend aan hun nieuwe leerkracht en onze groepen
8 zijn heerlijk uitgewaaid, gezond en voldaan teruggekomen van Schiermonnikoog. Ze
hadden het goed naar hun zin! In deze nieuwsbrief informeren we u over een aantal
praktische zaken en over een aantal naschoolse activiteiten. In de bijlage vindt u tevens
de jaarkalender van dit schooljaar. Deze staat inmiddels ook op de website. De kalender
op de website zal gedurende dit jaar bijgehouden worden en daarmee de meest actuele
versie zijn.
Zoals u wellicht al weet, is de opdracht voor het
interim management verlengd tot de zomer van 2018.
Dit schooljaar gaan wij, Gejo Griffioen en Rosan
Bosma als interim directie, aan de slag met het team
om het onderwijsconcept op de Emmaschool te
versterken. Mocht u ergens vragen over hebben dan
kunt u ons altijd aanspreken, een mail sturen of even
naar school bellen. De meeste ouders weten wel wie
Gejo Griffioen is. Die zie je niet vlug over het hoofd te
zien. Echter zijn we er achter gekomen dat nog niet
iedereen weet hoe Rosan Bosma eruit ziet. Bij deze
een foto van Rosan, zodat iedereen op de hoogte is.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de werkdagen tot
aan de herfstvakantie van Gejo en Rosan.

Ziekmelden leerling
Wilt u uw kind ziekmelden dan kan dit telefonisch op de verschillende locaties. Op beide
locaties zorgen we middels een schema voor een verantwoordelijke die de telefoon
tussen 8.10 en 8.30 uur opneemt. We verzoeken u wel voor uw kind de locatie te bellen,
waar uw kind naar school gaat.
Het telefoonnummer van de Slochterenlaan is: 035-5417550
Het telefoonnummer van de Fortlaan is: 035-6942697
U meldt dan om welk kind en welke groep het gaat. Wij geven dat intern door. Het kan
zijn, dat dit een keer misgaat. Dan is het de afspraak, dat wij bij afwezigheid van een
kind naar huis bellen voor 09.15 u.
RT Emmaschool
Op de Emmaschool bieden wij, binnen het kader van passend onderwijs, Remedial
Teaching aan. Hieronder informatie over de werkwijze.
Remedial Teaching (RT) kan geboden worden aan leerlingen die ondanks ons reguliere
lesaanbod en extra zorg in de groep een achterstand hebben op rekenen en taal. Een
leerling wordt door de groepsleerkracht bij de intern begeleider aangemeld voor RT. In
overleg met de intern begeleider wordt vervolgens bepaald of een leerling hiervoor in
aanmerking komt. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor RT wordt u hiervan op de
hoogte gesteld. Het doel van RT is leerlingen kortdurende ondersteuning te bieden,
gericht op de achterstand binnen een specifiek vakgebied. U kunt over de criteria en
werkwijze meer lezen in het beleidsstuk RT op onze website.
Naast bovenstaande vorm van RT zal tevens RT-HB worden aangeboden. Het doel van
RT-HB is het ontwikkelen van executieve functies en leren leren. RT-HB is gericht op
leerlingen met een (vermoeden van) ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid.
Leerlingen die meer uitdaging aankunnen, maar ondanks de begeleiding in de klas tegen
moeilijkheden aanlopen, kunnen door de leerkracht worden aangemeld voor RT-HB. In
overleg met de intern begeleider wordt bepaald of de leerling hiervoor in aanmerking
komt. Ook over RT-HB kunt u meer lezen in het beleidsstuk op onze website.
Binnen de RT evenals de RT-HB wordt gewerkt met periodes. Na iedere periode volgt een
evaluatiemoment en wordt besloten of nog een periode RT gewenst is.
De RT-HB zal na de herfstvakantie starten. Voor de leerlingen zal dit de ‘Emmagroep’
gaan heten. De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 worden gecombineerd. Gewerkt wordt in
periodes van ongeveer 6 weken, waarin een specifieke doelstelling centraal staat. Op dit
moment wordt gestart met een doelstelling gericht op het leren leren. Gaandeweg zullen
we wellicht ontdekken dat de behoefte ergens anders ligt en zullen we ons aanbod
daarop aanpassen.
Iedere Emmagroep bestaat uit maximaal 8 leerlingen, zodat gerichte en effectieve
begeleiding geboden kan worden. De lessen vinden plaats op maandag en duren 1,5 uur.
De lessen worden verzorgd door Joke Otto en vinden plaats op de Fortlaan.
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de Emmagroep of RT wordt u hier voor de
herfstvakantie over geïnformeerd.
Staking primair onderwijs 5 oktober
Zoals u wellicht al in het nieuws gehoord heeft willen de leerkrachten en de vakbonden in
het primair onderwijs staken op donderdag 5 oktober. Als school ondersteunen wij de
doelstellingen van deze staking. Vandaar dat de Emmaschool op donderdag 5 oktober
niet open zal zijn en we dus ook geen lesgeven aan de kinderen.

Nieuws vanuit de MR
In de MR vergadering van 14 september 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
1. Rotatieschema:
o De MR neemt afscheid van Bouwine Bakker als lid van de
personeelsgeleding van de MR. De MR bedankt Bouwine voor haar
jarenlange constructuctieve bijdrage aan de MR.
o De MR verwelkomt Katelijne Verweij als nieuw lid van de
personeelsgeleding van de MR. De MR heet Katelijne van harte welkom.
o Arthur van Wylinck en Joyce Winnubst hebben aangegeven terug te willen
treden als lid van de oudergeleding van de MR. De MR zal derhalve
binnenkort verkiezingen uitschrijven voor 2 nieuwe leden. Informatie
hieromtrent volgt binnenkort in een aparte nieuwsbrief.
2. Verhuizing:
o

Er is een werkgroep opgezet om verbinding te houden tussen de
stuurgroep verbouwing en school. Deze werkgroep adviseert de stuurgroep
gevraagd en ongevraagd over inrichting en vormgeving van de school.
Naast teamleden zullen de ouders daar (zo mogelijk) vertegenwoordigd
worden door een lid van de MR, OV en Stichting Vrienden van de
Emmaschool.

3. Jaarplanning:
o

De MR heeft de agenda voor het schooljaar 2017-2018 en de daarbij te
verwachten instemming- en adviestrajecten met de directie besproken.

Schiermonnikoog – groepen 8
In de inleiding gaven we het al aan: de kinderen uit groep 8 hebben het fantastisch
gehad op Schiermonnikoog. Door weer en wind hebben ze allerlei activiteiten uitgevoerd.
Vanmiddag zijn ze weer teruggekomen. Hieronder een sfeerimpressie.
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Naschoolse activiteiten
Kunst voor kinderen
6 lessen op de vrijdagmiddag voor groep 3 & 4 van 12:30-14:00
6 lessen op de vrijdagmiddag voor groep 5 & 6 van 15:30 – 17:00
Start:
vrijdag 22 september
Docent: Mascha Kragten
Prijs:
€ 70,00 (inclusief materialen)
Opgeven: schildercursuskinderen@gmail.com
Zes lessen waarin de kinderen een ontdekkingsreis gaan maken door de wereld van
kleur, vorm, lijn en fantasie om hun creativiteit te vergroten. Met verschillende
materialen werken zij aan hun kunstwerken. Tijdens de les worden voorbeelden getoond
van kunstenaars ter inspiratie.

Ben je heel creatief en wil je er wat mee doen ? Of ben je dat nog helemaal niet,
maar wil je het wel worden ? Kom dan naar Kunst voor Kinderen !
Ontdek je muzikale talent!
De scholen zijn weer begonnen! Ook dit jaar zal De Gooische Muziekschool weer
muziekles komen geven op De Emmaschool. Juf Noortje en Meester Nico zijn er helemaal
klaar voor om met de kinderen aan de slag te gaan.
Naast de lessen tijdens de schooltijden biedt De Gooische
Muziekschool ook muzieklessen als naschoolse activiteit.
Onder de titel ’Ontdek je (muzikale) talent!’ nodigt de
muziekschool iedereen uit om muziek te komen maken.
Muziek is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van het
brein. Daarnaast is muziek maken natuurlijk erg leuk,
samen in een groep of individueel. De Gooische
Muziekschool kan het je bieden.
In Bussum geven wij muzieklessen in het Muziekcentrum
Scala aan de Dr. Schaepmanlaan. We geven in Bussum
alle lessen (zoals gitaar – piano – blokfluit- drums – viool basislessen). Er zijn al muzieklessen voor kinderen vanaf
1,5 jaar oud! Wil je een keer alle instrumenten proberen meldt je dan aan voor de
oriëntatie cursus van 7 weken. Naast de muzieklessen zijn er ook Musical- en
Theaterlessen
Dus, ONTDEK JE MUZIKALE TALENT! Bij De Gooische Muziekschool
Wij zijn bereikbaar via 035-69365969 of per mail info@degooischemuziekschool.nl

