Februari 2018
Van de directie
Onderwijsaanbod Emmaschool
Eén van de opdrachten van de interim directie is de Emmaschool een duidelijk gezicht
geven. Dat wil zeggen: een onderwijsaanbod dat past bij onze doelgroep. We zien dat
onze doelgroep hoog presteert en dat onze leerlingen vele talenten hebben. Om een
passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen te creëren zijn we in twee
ontwikkelgroepen aan het werk. De ene groep is ‘talent cognitief’, deze ontwikkelgroep
heeft als doel om voor elk kind een uitdagend onderwijsaanbod te bieden op de
basisvakken. De andere ontwikkelgroep heet ‘talent creatief’, deze ontwikkelgroep heeft
als doel om onderwijs aan te bieden waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.
U begrijpt dat het veranderen van onderwijs niet over één nacht ijs gaat. Vandaar dat we
dit schooljaar starten met twee projectweken eind mei/begin juni waarin we in de
middagen de talenten van de leerlingen aangesproken worden. Hiervoor gaan we gebruik
maken van onderzoekend leren. Het thema van deze projectweken is geheel passend bij
de fase waar de school zich in bevindt, namelijk: verbouwen en verhuizen. Het werken
aan deze onderwijsontwikkeling geeft veel energie aan het team, we kijken dan ook
ontzettend uit naar deze projectweken.
Wat voor u belangrijk is om te weten is dat dit project geen losstaand project is. Het doel
is om op de middellange termijn meer veranderingen door te voeren voor een passend
aanbod bij onze doelgroep van de school. Hierover later meer.
Staking woensdag 14 maart
Zoals u wellicht heeft gehoord op het nieuws, worden de leerkrachten opgeroepen om in
Nederland in estafettevorm te staken. Het noorden heeft dit al achter de rug. Voor de
scholen in deze regio is de stakingsdag vastgesteld op woensdag 14 maart. Een grote

meerderheid van het team heeft aangegeven dat zij deze oproep willen volgen. In het
kort gaat het erom, dat de overheid beweegt, maar dat bonden en het onderwijsveld van
mening zijn, dat dit nog steeds onvoldoende is om alle problemen in het basisonderwijs
op te lossen. Talent Primair heeft aangegeven, dat als er een meerderheid gaat staken,
de school gesloten mag worden. Dit betekent voor de Emmaschool, dat er op 14 maart
geen les gegeven zal worden en de school niet open is voor de kinderen.
Bouw is begonnen + planning
Niemand kan er nog omheen; de aannemer is flink bezig in ons nieuwe schoolgebouw.
In de afgelopen weken is er vooral gesloopt. Dit is nodig, om alle ruimte te maken voor
de nieuwe indeling van het gebouw. Op dit moment ligt de aannemer op schema.
Vooruitkijkend betekent dit, dat wij er rekening mee houden, dat het nieuwe schooljaar
voor alle groepen in dit gebouw kan starten. We zijn zeer nieuwsgierig naar alle
bewegingen in het gebouw als de sloop voorbij is en er aan de nieuwbouw wordt
begonnen. Dan pas wordt zichtbaar hoe alles er uit gaat zien.
De stuurgroep en de werkgroep zijn veelvuldig bezig met vergaderen. De stuurgroep om
direct in contact te zijn met de opdrachtgever en de aannemer. De werkgroep om zoveel
mogelijk invloed uit te oefenen op zaken die nog veranderbaar zijn in de bouw. Zo heeft
een subgroep onlangs een andere keuze gemaakt in de kleuren, heeft de werkgroep oog
gehad voor de praktische kant van het gebouw en meer bergruimte bedongen. Tegelijk
zijn we bezig met de inrichting van de toiletgroepen, de leslokalen, de ruimten voor
SKBNM, de keuken, de trappen, verkeersruimten in de school, het meubilair, etc. De
werkgroep is blij met alle goedkeuringen vanuit de stuurgroep en blijft actief, daar waar
we echt vinden dat onderdelen om aanpassingen vragen.
Griepepidemie
De laatste weken hebben we te maken gehad met een flinke griepepidemie, op het
hoogtepunt hadden we 8 leerkrachten tegelijk die met griep op bed lagen. Dit alles is
heel vervelend, vooral omdat de invalpool ook nagenoeg leeg was. We hebben de
afgelopen weken dus klassen thuis moeten laten. Dit is voor niemand wenselijk en we
zijn dan ook blij met het begrip dat we van u als ouders hebben gekregen.
We hopen dat ons volledige team en alle leerlingen die last van de griep hebben na de
voorjaarsvakantie weer helemaal fit zijn en we met volle energie de lente in kunnen
gaan. Bedankt voor uw begrip!
Namens het hele team wensen we iedereen een fijne vakantie.
Gejo Griffioen & Rosan Bosma

Uit de groepen
Studio Snugger
De groepen 5 en 6 zijn in januari naar de studio’s in Hilversum afgereisd om de opnames van
Studio Snugger bij te wonen. De leerlingen vond het erg leuk en interessant om een opname
van een tv-programma bij te wonen. De aflevering van Studie Snugger wordt op zondag 8
april om 08:25 uur wordt de aflevering uitgezonden op Zapp (Nederland 3). Allemaal kijken
dus!
Met vriendelijke groet,
Ruut & José (5A), Door & Aukje (5B), Trudy & Judith (6A), Lisa (6B)
ANWB Streetwise

Omdat wij ons als school verantwoordelijk voelen voor de verkeersveiligheid van uw
kind, hebben we ANWB Streetwise uitgenodigd op woensdagochtend 7 februari en
donderdagochtend 8 februari naar onze school te komen.
Ook dit jaar kwamen er professionele instructeurs twee ochtenden naar de school om

verkeerstrainingen op maat te geven. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
electro-en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto’s werd de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
Voor groep 3 en 4 was het onderdeel ‘Blik en klik’: hier stond gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje centraal.
De kinderen hebben binnen in school geoefend met een electro- en opblaasbare autos,
hebben voorlichting gekregen over veilig over de stoep lopen en oversteken. Na de les
hebben ze een mooi certificaat mee gekregen.

Groep 5 en 6 mochten op de Slochterenlaan zelf aan
de slag in een heuse lesauto. De Kinderen
mochten plaatsnemen op de bijrijdersstoel van
een ANWB lesauto om zelf te remmen. Hierdoor
konden ze de reactiesnelheid en de remweg
van een auto ervaren. Geweldig leuk, maar
vooral belangrijk voor het ontwikkelen van
verkeersinzicht.
Wist u dat wij op de Emmaschool twee nieuwe
verkeersouders hebben? Marleen Winkelaar en Marleen
Siemens organiseren de verkeersprojecten op de
Emmaschool en zij denken/helpen actief mee met het in goede banen leiden van het
auto- en fietsverkeer rondom de Emmaschool. Wij zijn hier erg blij mee, zeker met het
oog op het nieuwe schoolgebouw!

Schaakles

We vonden het heel erg leuk we begonnen met het boekje en daarna gingen we met de
competitie beginnen.
Pascal heeft ons heel veel geleerd bijvoorbeeld rokeren. Sommige kinderen wisten niet
eens wat rokeren was, maar nu wel. Er zijn nog veel meer dingen die pascal ons heeft
geleerd zoals schaken met klok, pat, herdersmat, weggeefschaak en wat heel belangrijk
is: geduld. Geef niet te snel op en neem je tijd.
In het boekje dat we kregen van Pascal stonden veel verschillende opdrachten
bijvoorbeeld mat in 1 en ongedekte stukken slaan zo kregen we een beeld. Nu kunnen
we veel beter schaken.

Schaaktoernooi waar de Emmaschool 4e werd.

Ella Wisse, Alex Rosman, Berend van Haarlem & Felix van der Vlugt
Groep 7a

Nieuws uit de MR
Op 19 februari heeft de medezeggenschapsraad vergaderd met als gast Jules van Brecht
(directeur-bestuurder van Stichting Talent Primair) en de directie van de school (Gejo en
Rosan). Daarbij zijn een aantal zaken besproken die door de stichting georganiseerd
worden.
Zoals we allemaal de afgelopen weken gemerkt hebben uit het nieuws, en in de praktijk,
is het niet gemakkelijk om leerkrachten te vinden. Dat geldt zowel voor de vervanging bij
ziekte als voor vaste krachten. Vanuit Stichting Talent Primair wordt gewerkt aan
initiatieven om meer gebruik te kunnen maken van schaalvoordelen. Bijvoorbeeld voor
de werving van nieuwe leerkrachten kan meer bekendheid gegenereerd worden en de
Stichting kan door haar omvang meer doorgroeimogelijkheden bieden. De ontwikkelingen
hierin volgen we op de voet. Op dit moment zien we dat de directie haar uiterste best
doet om tijdens deze griepepidemie de school draaiende te houden.
Daarnaast wordt binnen de stichting op dit moment gewerkt aan een nieuwe, meer
stabiele topstructuur en bespraken we welke consequenties dit heeft voor de
Emmaschool bij de opvolging van onze (interim) directie. In de nieuwe topstructuur
wordt er gewerkt in clusters van scholen, terwijl de ondersteunende diensten vanuit
Talent Primair meer gaan helpen met beleid op gebied van o.a. ICT, recruitment,
personeelsontwikkeling en contact met overheden. De MR ondersteunt het streven naar
meer samenwerking tussen de scholen binnen de Stichting, waarbij we er voor willen
zorgen dat dit niet ten koste gaat van de ingezette ontwikkelingen binnen de school.
Een laatste relevant centraal thema op dit moment zijn de gevolgen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (per mei 2018) voor de scholen. Hierin zal Talent

Primair kennis en input leveren om te zorgen dat alle scholen voldoen aan deze nieuwe
eisen.
Drie meer praktische zaken binnen de school die we graag vermelden zijn:
1) De invoering van een continurooster. Bij de overgang van de nieuwe school zal de
overgang naar een continurooster gemaakt worden. Bij de invoering hiervan
worden alle ouders betrokken en zullen we kort na de Krokusvakantie over een
aantal varianten jullie mening vragen.
2) We hebben onze zorgen geuit over het hoge aantal gymlessen dat uitvalt. De
directie heeft aangegeven deze zorg te delen en inmiddels te werken aan een
oplossing.
3) Tevens hebben als vast onderdeel de sfeer in de verschillende groepen
besproken: in een aantal groepen zien we verbeteringen, in een paar groepen is
er nog aandacht nodig van de directie. Hier houden wij vinger aan de pols.
Communicatie over individuele groepen verloopt vanuit de directie naar de
betreffende ouders.
Check hier voor meer achtergrond over de MR:
http://emmaschool.nl/ouders/ouderparticipatie/de-medezeggenschapsraad-mr/

Van de vrienden van de Emmaschool
"Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!"
Rookmachines, ballonnen, lampen, aanmaak limo, kleffe spekjes en
een DJ: we toveren de oude gymzaal om tot een echte venue. Neem
de belangrijkste vrouw(en) uit je leven (of op 1 na iig) mee en
geniet van een mooie avond! Inschrijven
via emmavaderdochterdisco@gmail.com.

BELANGRIJKE DATA
23 februari
5 maart
12 maart
14 maart
22 maart
29 maart
30 maart

Studiedag team – alle leerlingen vrij
Luizencontrole
Start CCC-project
Staking onderwijs – geen onderwijs voor leerlingen
MR-vergadering
Paasactiviteit (gr. 1 t/m 3) Paasontbijt (gr. 4 t/m 8)
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Gooise Meren

VVDM februari 2018

’30 dagen gezonder. Welke uitdaging gaan jullie aan?’
Bij gezonder leven denken veel mensen aan anders eten of meer bewegen. Dat is natuurlijk
belangrijk maar er zijn veel meer dingen die een positieve invloed op je gezondheid en welzijn
hebben. Denk bijvoorbeeld aan complimenten geven, stress vermijden, op tijd naar bed gaan
of een avondje je mobiele telefoon uitzetten… Er zijn heel veel dingen die je kunt doen of laten
om je gezonder en fitter te voelen. Door deelname aan de campagne ’30 dagen gezonder’ kun
je (ongezond) gewoontegedrag doorbreken en werken aan gezonde gewoonten.
We kunnen hier wel uitleggen over wat wel en wat niet gezond is maar je weet zelf vaak het beste
wat jij zelf beter kunt doen of laten. Voor de één is dat vroeger naar bed gaan, voor de ander is dat
bijvoorbeeld het ontbijt niet meer overslaan. Met de campagne ’30 dagen gezonder’ dagen we je uit
goed na te denken over wat gezond is én om gezond leven 30 dagen lang in de praktijk te brengen.
Het is echt mogelijk om binnen 30 dagen een nieuwe, gezonde gewoonte aan te leren of te breken
met een slechte gewoonte.

Het is nog leuker om dit samen met het hele gezin te doen. Het is een mooi
moment om een goed voornemen, dat je misschien al hebt, nu echt om te zetten
in actie. Kies er bijvoorbeeld eens voor om 30 dagen water te drinken in plaats van
limonade. Of geef fruit mee naar school in plaats van koek. Of… kies er voor om
elke dag voor te lezen aan je kind(eren). Zo creëer je een extra
aandachtmomentje.
30 dagen
samen
ontbijten

Doe mee en neem van 1 tot en met 30 maart het heft in eigen handen. Zet de actie in je agenda en
ga gezond de lente in!
Iedereen, jong en oud, die woont of werkt in de regio Gooi en
Vechtstreek kan meedoen aan de actie ’30 dagen gezonder’.

30 dagen
echt
luisteren

Meld je aan via: https://www.30dagengezonder.nl/
Je ontvangt dan, tijdens deze maand, tips en materiaal als ondersteuning om
je nieuwe gewoonte vol te houden.

Jullie doen toch ook mee, wat is jullie uitdaging?

30 dagen
niet
snoepen

30 dagen
op tijd
naar bed

