December 2017
Van de directie
Sinterklaas en kerst. Van oudsher twee feesten die niet weg te denken zijn op basisscholen.
Voor de kinderen twee van de hoogtepunten in een schooljaar. Voor de een spannend en
voor de ander gezellig. Beide feesten zijn alweer achter de rug. We kunnen zeggen dat ze
allebei geslaagd waren. De kinderen hebben zichtbaar genoten en daar gaat het allemaal
om. Het is op de Emmaschool ook van oudsher een traditie dat school en ouders
samenwerken om deze hoogtepunten voor te bereiden. Dat is ook dit jaar weer gebeurd.
We willen alle ouders en anderen bijzonder bedanken voor hun vrijwillige inzet voor de
kinderen. Jullie zijn er altijd maar weer om te versieren, op te ruimen, klaar te zetten, mee
te helpen met nadenken over inhoud en organisatie en talloze andere zaken. Fantastisch!
Graag uw aandacht voor de link in deze mail. Daarachter kunt u vele foto’s vinden van
het Sinterklaasfeest op school.
We zullen in januari als team terugkijken op de feesten om vast te leggen wat er volgend
jaar anders kan of beter moet. Mocht u nog tips hebben, dan horen wij die graag.
Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook de ‘Top 10 boeken’ van alle groepen. Daar kunnen jullie
leuke ideeën voor een boek voor in de kerstvakantie vandaan halen. Van harte aanbevolen.
Rest ons iedereen een hele goede vakantie te wensen. Gezellige feestdagen en tot in
januari 2018.
Rosan en Gejo.

Vertrekkende en nieuwe intern begeleider bovenbouw
Als school hebben we op een goede manier afscheid genomen van Trudi Coorengel. Ze
gaat van haar pensioen genieten. We zullen haar missen en hebben haar bedankt voor
alles wat ze voor de school heeft gedaan!
Met het vertrek van Trudi komt natuurlijk ook een nieuwe intern begeleider. De
benoemingsadviescommissie is zeer tevreden met de benoeming van Monique Burgering
als nieuwe intern begeleider bovenbouw. Vanwege het afronden van haar vorige
werkzaamheden zal zij per 1 februari starten op de Emmaschool. Hieronder stelt zij zich
aan u voor.
Beste ouders,
Op 1 februari van het volgend jaar begin ik als de nieuwe Intern Begeleider voor de
groepen 5 tot en met 8. Mijn naam is Monique Burgering, ik ben 51 jaar oud en woon in
Breukelen met mijn man, onze dochter van 15 jaar en onze hond. Daarnaast hebben wij
twee zonen die in Amsterdam en Groningen studeren en wonen.
Lang geleden heb ik rechten gestudeerd. Als jurist
ben ik daarna jaren werkzaam geweest bij een
verzekeringsmakelaar. Hoewel ik het daar erg naar
mijn zin had, voelde ik toch de behoefte mij meer in
te gaan zetten voor anderen. Daarom heb ik mij
laten omscholen naar leerkracht. Dat betekende dat
ik mij na ontvangst van mijn PABO-diploma zowel
meester als juf mocht noemen! Ik heb een aantal
jaren voor de klas gestaan waarna ik de
masteropleiding tot Intern Begeleider heb gedaan.
Nu werk ik ruim zeven jaar als Intern Begeleider op
een basisschool in De Meern. Deze baan ruil ik per 1
februari in om IB-er op de Emmaschool te worden. Daar heb ik heel veel zin in.
Ik zie er erg naar uit om samen met u als ouders én de leerkrachten zorg te dragen voor
een optimale ontwikkeling van uw kinderen op de Emmaschool. Ik wens iedereen prettige
feestdagen en hoop u in februari te ontmoeten!
Met hartelijke groet,
Monique Burgering
Schoolverpleegkundige inloopspreekuur maandag 22 januari
Op maandag 22 januari is er voor alle ouders een inloopspreekuur voor de
Schoolverpleegkundige hebben. Mocht u opvoedvragen of gezondheidsvragen hebben over
u kind dan kunt u vrijblijvend langskomen om aan de schoolverpleegkundige advies te
vragen. Het inloopspreekuur is tussen 8.00 uur en 9.00 uur op de Fortlaan.

Ingezonden stukken
Succesvolle kinderpostzegelactie! Een foto zegt meer dan 1000 woorden…

Nieuws uit de MR:
In de MR vergadering van 12 december 2017 zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
1. Er zijn positieve geluiden over de start van het eerste half jaar met inzet van de

nieuwe leerkrachten. Deze nieuwe leerkrachten zijn op zorgvuldige wijze
bekend gemaakt met PBS, de kenmerken van de kinderen, de school en haar
manier van werken.
2. De MR heeft vanuit de directie tevens vernomen dat er zorgen bestaan over

vervelende situaties binnen enkele klassen. De directie erkent deze situaties en
werkt nauw samen met de betreffende leerkrachten aan verbetering. De MR
heeft hierbij aangegeven om geïnformeerd te willen blijven en de voortgang
mbt deze klassen te blijven volgen. Daarnaast gaat directie samen met de MR
aan de slag om het bestaande beleid duidelijker te communiceren; ook in het
kader van Passend Onderwijs vanuit de overheid en de huidige situatie op de
arbeidsmarkt. Begin volgend jaar wordt hierover gecommuniceerd.
3. In voorbereiding op de nieuwe school is de werkgroep van start gegaan die zich

o.a. bezig gaat houden met de inrichting en verhuizing. De MR krijgt elke
vergadering een update hierover en volgt deze mooie ontwikkelingen op de
voet.
4. De MR werkt op dit moment met de directie aan de begroting voor 2018-2022

om te zorgen voor een gezonde financiële huishouding, vooral richting de
verhuizing.

Vrijdag 19 januari – afsluiting Floralaan ter hoogte van de Zwarteweg i.v.m.
kappen zieke boom
Een buurtbewoner rondom de Emmaschool vroeg ons om iedereen op de hoogte te brengen
dat de Floralaan, ter hoogte van de Zwarteweg op vrijdag 19 januari afgesloten gaat
worden i.v.m. de kap van een zieke boom. Gelieve hier rekening mee te houden m.b.t. het
parkeren van de auto’s.
Schoolfoto
Beste ouders en verzorgers,
Er zijn nog heel wat ouders die nog geen schoolfoto’s besteld hebben. Mocht je nog
interesse hebben in de schoolfoto’s dan kan dit nog steeds. Een leuk ideetje voor de kerst?
https://bestel.rdfoto.nl al vanaf € 4,00 een mooie print van uw kind!
Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl .
Alvast bedankt en fijne feestdagen gewenst
RDFOTO, uw schoolfotograaf
BELANGRIJKE DATA
8 – 12 januari
Dinsdag 9 januari
Donderdag 18 januari
Maandag 22 januari
Maandag 22 januari
Maandag 5 februari

Luizencontrole
OV-jaarvergadering 20.00 uur (toegankelijk voor iedereen)
Studiedag: alle leerlingen vrij
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 8.00 – 9.00 uur
Start afname Cito midden toets
Definitieve adviesgesprekken gr. 8
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‘Wat vind mijn kind eigenlijk van mijn smartphone gebruik?’

Aandachtstrekkers
Het is veel in het nieuws: schermen en social media zijn voor kinderen enorme aandachtstrekkers en voor ouders
vaak een bron van ergernis. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en
Maatschappij dat kinderen zich óók ergeren aan het mobiele telefoongebruik van hun ouders!
Het blijkt dat kinderen zich onbelangrijk voelen wanneer ouders tijdens een gezamenlijke activiteit veel en vaak
op hun smartphone bezig zijn. Kinderen hebben het gevoel dat ouders geen aandacht aan het kind geven omdat
ze steeds op hun telefoon kijken.
Strijd om aandacht
Even kijken op Facebook, even whatsappen met een vriend(in), even de mail bekijken……..het zijn leuke
afwisselingen wanneer je bijvoorbeeld een groot deel van je tijd met jonge kinderen thuis bent. Het kan heel leuk
en ontspannend zijn om eventjes te ontsnappen aan de taken van alledag, daar is niets mis mee. Maar het kan ook
verslavend werken en zo kan je ongemerkt lang of vaak op schermen zitten en je kinderen onbedoeld de
boodschap geven dat je telefoon interessanter is dan zij.
Liefde is aandacht en aandacht is liefde
Voor kinderen van alle leeftijden geldt dat ze groeien van aandacht. Kinderen genieten en groeien van non
verbale communicatie, van oogcontact en de gezichtsuitdrukking van hun ouders. Dit is op jonge leeftijd zelfs
heel erg belangrijk voor hechting. Bijvoorbeeld oogcontact en volledige aandacht geven aan je baby tijdens de
borstvoeding of flesje. Voor oudere kinderen zijn momenten waarin ze de volle aandacht van hun ouders hebben
ook belangrijk voor hun zelfbeeld. Zij voelen zich dan letterlijk gezien. Als ouder is het ook heel leuk om met je
volle aandacht te observeren hoe je kind in een speeltuin rond rent of met andere kinderen samen speelt. Zo leer
je je kind op een andere manier kennen.
Nieuwe gewoonten
Het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid om nieuwe gewoonten aan te leren. Waarom niet een goed voornemen
wat betreft jouw telefoon of tablet gebruik?
Spreek bijvoorbeeld met jezelf (en eventueel met je partner) af om je telefoon / tablet aan de kant leggen tijdens
vaste momenten. Bijvoorbeeld tijdens een activiteit met de kinderen of tijdens het eten. Ook tijdens de ochtenden avondspits is het handig om je volledige aandacht op het gezin te richten. Geluid uitzetten helpt om niet
steeds afgeleid te worden door alle meldingen.
Probeer eens ‘schermloze uitjes’ in te plannen. Naar het bos of naar de speeltuin zonder de afleiding van je
telefoon. Heerlijke alle aandacht voor elkaar en voor het hier en nu.
Ga het gesprek aan
Wat is de mening van jouw kind over jouw mediagebruik? En wat vind jouw kind over zijn eigen gebruik van
YouTube en social media? Deze ouder en kind quiz is een leuke manier om het samen over deze onderwerpen te
hebben en nieuwe afspraken te maken.

