Juni 2018
Nieuws van Talent Primair
Door en via de schooldirectie wordt u via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over
zaken die verband houden met de vernieuwbouw en inhuizing van de school in het
nieuwe schooljaar. In deze bijdrage vanuit stuurgroep en bestuur willen we u ook extra
informeren.
Voortgang bouwproces
De stuurgroep rond de nieuwbouw bestaat uit vertegenwoordigers namens de school, het
schoolbestuur en het gemeentebestuur. Namens de ouders participeert Joost Grootenhuis
op voortreffelijke wijze hierin.
In de afgelopen periode heeft de stuurgroep het bouwproces nauwlettend gevolgd en
bijgestuurd waar nodig. De werkgroep met daarin vertegenwoordigers van schoolteam,
directie en vertegenwoordigers van de kinderopvang leverde daarbij regelmatig input
met wensen, vragen en opmerkingen. Ondanks een korte tijdelijke tegenslag i.v.m.
opnieuw ingediende bezwaren uit de buurt tegen vergunningen, geeft de aannemer aan,
nog steeds prima op schema te zitten voor definitieve oplevering in de zomervakantie.
We houden de aannemer hier uiteraard ook aan.
Inrichting
Onder leiding van Gejo Griffioen is ook de inrichting van het gebouw door de werkgroep
voortvarend opgepakt. Nieuw meubilair voor alle groepen en de teamkamer,
touchscreens in alle lokalen, andere ict benodigdheden en nieuwe onderwijsmethodes
voor taal en Engels zijn in bestelling. De financiële middelen hiervoor worden door Talent
Primair graag ter beschikking gesteld om daarmee een voortvarende doorstart van de
school mogelijk te maken voor het schoolteam dat hiermee aan de slag mag in het
vernieuwde gebouw.
Verhuizing
De verhuizer is geregeld en de dozen worden momenteel al ingepakt voor de verhuizing
tijdens de laatste weken van de zomervakantie. Voor de afronding van dit proces heeft

het schoolteam nog de eerste twee lesdagen van het nieuwe schooljaar nodig. We vragen
dan ook uw begrip voor het feit dat de eerste schooldag voor de Emmaschool op
woensdag 5 september is.
Kick Off ‘Kindcentrum Koningin Emma’
Zoals bekend willen we in het nieuwe pand de samenwerking met
kinderopvangorganisatie SKBNM versterken. Daartoe is een visieplan vastgesteld om
zoveel mogelijk toe te werken naar een integraal kindcentrum. Door beperkingen
opgelegd in de procedure met de buurtbewoners bij de Raad van State kan niet alles in
het pand gerealiseerd worden. Er wordt ook gebruik gemaakt van de andere locatie van
SKBNM in de buurt. Tussenschoolse en naschoolse opvang worden echter ook in het
schoolgebouw uitgevoerd. Dat is ook de reden, dat er gekozen is voor de naam
Kindcentrum Koningin Emma.
Op 28 mei hebben we met de teams van school en kinderopvang een goede kick off
avond gehad, waarin we een aantal gezamenlijke thema’s als pedagogisch klimaat,
samenwerking tussen de teams en toegroeien naar één directieteam aan de orde
kwamen.
Vervolgens bezochten we de bouw en hieven we een glas op de toekomstige
samenwerking in het mooie nieuwe pand. In het verlengde van deze samenwerking zal er
straks op de nieuwe gevelborden van de school Kindcentrum Koningin Emma komen
te staan. Het huidige schoollogo blijft uitgangspunt hierbij.
Overdracht oude panden
Nadat we in het nieuwe pand zijn gevestigd, zullen we enige tijd daarna de huidige
schoollocaties terug overdragen aan de gemeente Gooise Meren. Voor eventuele
calamiteiten bij de oplevering houden we ze zekerheidshalve tot nog even na de start de
beide oude locaties aan.
Bezoek van de kinderen aan het pand.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben al een bezoek aan de bouwplaats achter de
rug, i.v.m. de afgelopen themaweken. Om veiligheidsredenen is dat tot nu toe niet
mogelijk gebleken voor de onderbouwgroepen. Zodra dit voor de zomervakantie alsnog
kan, zullen we dit inplannen met de uitvoerder van de firma Slokker.
Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving of anderszins nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met Gejo Griffioen of met mij mailen via info@talentprimair.nl .
Jules van Brecht
Directeur bestuurder Talen Primair

Nieuws vanuit de school
Beste ouders,
In deze omvangrijke nieuwsbrief informeren we u over belangrijke zaken. De komende
weken zullen de prioriteiten op school liggen bij het goed afronden van het schooljaar, de
overdracht naar de nieuwe leerkrachten organiseren, opruimen, inpakken en weggooien
van veel spullen. Ook zijn we natuurlijk al bezig met het opstarten van het nieuwe
schooljaar, volgende week informeren we u over de groepsindeling en de nieuwe
leerkrachten. In deze nieuwsbrief dus belangrijke informatie voor de afsluiting van het
schooljaar, maar ook al informatie voor het nieuwe schooljaar.
Veel leesplezier!
Gejo Griffioen & Rosan Bosma

Schoolzwemmen
De Gemeente Gooise Meren heeft voor volgend schooljaar het beleid voor
schoolzwemmen gewijzigd. Dit houdt in dat er voor de groepen 4 geen schoolzwemmen
meer aangeboden wordt. In plaats van de groepen 4, zullen volgend jaar de groepen 7
en 8 meedoen aan het schoolzwemmen. Dit zal niet het gehele schooljaar zijn; iedere
groep krijgt 6 ‘natte gymlessen’ per jaar. Er is geen busvervoer voor deze groepen, ze
zullen met de leerkracht naar het zwembad fietsen. Voor de groepen 4 betekent dit dat
zij vanaf volgend schooljaar twee gymlessen per week krijgen (i.p.v. 1 gymles en 1
zwemles).
Conciërge
De afgelopen jaren is Cees Hees conciërge geweest op de Emmaschool. Vanaf heden is de
samenwerking gestopt. Cees gaat meer werken op andere scholen van Talent Primair. Wij
bedanken Cees voor al het werk, dat hij in de afgelopen jaren op beide locaties heeft
gedaan.
Omdat wij niet zonder een conciërge kunnen zijn we op zoek naar een nieuwe conciërge.
Wilt u met ons meedenken? Het is mogelijk om iemand in loondienst aan te nemen, maar
het is ook mogelijk dat iemand dit werk als vrijwilliger gaat doen. Mocht u iemand kennen
die geschikt is als conciërge of een goede tip hebben voor het vinden van een conciërge
dan kunt u contact opnemen met Gejo Griffioen. Bedankt voor uw hulp!

Vakantierooster
Bijgaand treft u het vakantierooster zoals is vastgesteld binnen de scholen in Bussum
voor het PO en VO. De studiedagen worden binnenkort ingepland, daarover ontvangt u
nog bericht. We kunnen u alvast mededelen dat vrijdag 15 februari (vrijdag voor de
voorjaarsvakantie) een studiedag is en dus lesvrij voor de kinderen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrije dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
(15 februari studiedag)
18 februari t/m 22 februari
19 april
22 april
23 april t/m 3 mei
30 t/m 31 mei
10 juni
15 juli t/m 23 augustus

TSO nu en straks
Het blijkt niet voor iedereen duidelijk, dat er iets gaat veranderen in de organisatie van
de TSO. TSO staat voor tussenschoolse opvang.
TSO nu: De TSO wordt nu verzorgd door professionele medewerkers en vrijwilligers van
de organisatie SKBNM. Zij verzorgen het eten en spelen. Veelal per groep en per locatie.
Voor deze vorm van opvang betalen de ouders zelf een bijdrage (strippenkaart etc.).
TSO na de zomervakantie: Na de zomervakantie loopt het schoolprogramma door van
08.30 uur tot 14.15 uur en op woensdag tot 12.30 uur. In de middagpauze blijven alle
kinderen op school. Ze eten in de groep bij de leerkracht. Voor of na het middageten,
worden de kinderen opgevangen door professionele medewerkers van SKBNM. Er zijn
dan allerlei programmaonderdelen en de mogelijkheid om lekker zelf iets te doen. Omdat
er ruim 400 kinderen op één locatie zitten, zal dit op schoolniveau in 3 shifts worden
georganiseerd. Omdat alle kinderen bij een continurooster op school blijven, is er geen

sprake meer van een verplichte bijdrage. De school denkt met de MR na over
mogelijkheden om de kosten goed op te vangen.
Start nieuwe schooljaar
Binnenkort ontvangt u alle benodigde informatie over de start van het nieuwe schooljaar,
zoals fiets- en looproutes, parkeermogelijkheden voor auto’s, ingangen van het gebouw
enz. Voor nu willen we nogmaals benadrukken dat het schooljaar voor de kinderen van
de Emma pas start op maandag 5 september.
Sociale veiligheidsmonitor
Als school is het onze plicht om te monitoren hoe de beleving van de sociale veiligheid bij
ons op school is. Ieder jaar doen we dit door het uitzetten van een vragenlijst bij onze
leerlingen van groep 7 en 8. Tussen maandag 2 juli en donderdag 5 juli zullen de
groepen 7 en 8 deze vragenlijst individueel invullen. De resultaten van deze monitor op
schoolniveau worden met de onderwijsinspectie gedeeld. De vragenlijst is geheel
anoniem.
Hulpouders voor verschillende taken gezocht
Hulp 1e 2 weken nieuwe schoolgebouw
de 1e 2 weken van het nieuwe schooljaar zijn cruciaal. We starten in een nieuw gebouw met
een nieuwe verkeerssituatie. Om zowel voor de ouders en leerlingen als voor de
buurtbewoners een goede start te maken, zijn we op zoek naar ouders die van 5 t/m 14
september kunnen helpen.
Wat zoeken we: we zijn per dag op zoek naar 5-6 ouders die helpen met de weg wijzen en die
het parkeren van auto's en fietsen in goede banen leiden. In de ochtend vragen we tussen
8.15 en 8.45 uur hulp en in de middag vragen we tussen 14.00 en 14.30 uur hulp. Wil je
helpen? Geef dan aan de verkeersouders door op welke dag(en) tussen 5 en 14 september je
kunt helpen en of je in de ochtend en/of de middag komt helpen
(verkeersouders@emmaschool.nl).
Op dinsdagavond 4 september om 20.00 uur is er een korte briefing, zodat je goed
geïnformeerd kunt helpen. Daarvoor verzamelen we op het nieuwe schoolterrein onder de
grote boom.

Informatieboekje maken voor de kleuters?
Voor de ouders van nieuwe kleuters hebben we een informatieboekje gemaakt waarin
staat hoe we bij de kleuters werken. Deze informatie willen we erg graag in een
informatieboekje verwerken, echter zijn onze computervaardigheden nog niet geheel
toereikend. Is er een ouder die hier zijn of haar hand niet voor omdraait en die ons wil
helpen? Wil je dan contact opnemen met Karin Schaffels
(karin.schaffels@emmaschool.nl). De kleuterbouw is je dankbaar!
Bieb ouder
Nadat Carole jaren als Bieb en docu coördinator heeft geholpen op de Emmaschool
draagt ze graag het stokje over aan een enthousiaste ouder/verzorger. De opzet wordt
noodgedwongen anders in het nieuwe gebouw, dus het is een goed moment om als
ouder met de school naar mogelijkheden te kijken. Belangrijkste doelstelling is: (leren)
lezen leuk maken voor iedereen met een passend aanbod. Het aanbod bestaat uit AVI
gecodeerde boeken, documentatie boeken en informatie boekjes. We hebben ook
(voorlees)boeken in andere talen. Taken van de bieb ouder zijn: aanschaffen van en
adviseren over allerlei boeken, coderen, evt. kaften en beheer wisselassortiment in de
klassen. Inzet: ongeveer 8 uur per maand verdeeld over nader te bepalen
ochtenden. Meer informatie te verkrijgen bij Carole Hendriks (06-55844632). Meld je aan
bij juf Ruut Leetink (ruut.leetink@emmaschool.nl) of rechtstreeks bij Carole.

Positive Behavior Support - Vertrouwen
In deze nieuwsbrief staat de PBS waarde ‘vertrouwen’ centraal. Bij de waarde
vertrouwen gaat het om vertrouwen hebben in elkaar en in jezelf, lachen mét elkaar,
leren dat fouten maken mag en nieuwe dingen durven doen.
De week van 25 juni stond in het teken van deze waarde. De groepen 6 zijn op
Prehistorisch kamp geweest en alle punten kwamen aan bod. De kinderen moesten
samenwerken en nieuwe dingen uitproberen zoals houthakken en vuur maken. Hierbij
ging het om wederzijds vertrouwen, want je moest bijvoorbeeld in drietallen zagen en
dat is best spannend!
Het waren 2 geweldige dagen waar nieuwe ontdekkingen zijn gedaan en waarin iedereen
veel vertrouwen in elkaar moest hebben. Wat is er ook veel afgelachen !

Nieuws uit de MR
In de MR vergadering van 19 juni 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
De MR heeft Daan Versteeg, advocaat van onze school én vader van Emmaschoolkinderen, hartelijk bedankt voor zijn enorme inspanningen voor onze school. Hij heeft
veel betekend voor en tijdens de verbouwing van de nieuwe school en de kwestie inzake
de Hoge Raad. Ook richting de opening en daarna zal hij onze school nog blijven
adviseren.
De MR is geïnformeerd over de gemiddelde CITO uitslag groepen 8 van de Emmaschool
jaar 2018. Deze uitslag is 540,1 (het landelijk gemiddelde is 534,9). Vorig jaar scoorde
de Emmaschool gemiddeld 540,9. De scores met betrekking tot spelling en taal zijn in
2018 iets lager ten opzichte van vorig jaar. In het komende schooljaar worden de
methodes spelling en taal vernieuwd. De MR zal volgend jaar deze CITO scores wederom
monitoren en met name inzoomen op spelling en taal.
De directie informeert de MR over de status en voortgang van moeilijke groepen. Met
betrekking tot moeilijke groepen is het aannamebeleid met betrekking tot instromers van
belang. In het aannamebeleid wordt beschreven dat er rekening gehouden met het kind
(o.a. reden van overstap naar een andere school) en de groep waar eventueel nog
ruimte is. In de groep wordt bekeken hoe bijvoorbeeld de groepsdynamiek is. Op deze
wijze wordt vastgesteld of het verstandig is om een nieuwe leerling op te nemen.
De MR is geïnformeerd over de voorbereidingen voor het nieuwe
onderwijsconcept volgens de Noordwijkse Methode. De Noordwijkse
Methode biedt duidelijke modellen en handvatten waarmee
leerkrachten het zaakvakonderwijs (geschiedenis, aardrijkskunde etc.)
en andere onderdelen van het onderwijsaanbod, zoals muziek en
techniek in ateliers ’s middags kunnen vormgeven. Hierdoor wil de
school beter tegemoet komen aan de diverse talenten van de

leerlingen. De projectweken rondom het thema 'verbouwen en verhuizen' kunnen gezien
worden als voorloper op het werken volgens de Noordwijkse methode. In de ochtenden
zal het onderwijs gericht blijven op de basisvakken (rekenen, lezen, taal, spelling,
begrijpend lezen).
De sollicitatieprocedure voor de functie van locatie directeur is gestart. De MR is ook
vertegenwoordigd in de benoemingscommissie. Als er een geschikte kandidaat is, zal half
juli de nieuwe locatiedirecteur benoemd worden. De huidige interim directie (bestaande
uit Gejo Griffioen en Rosan Bosma) gaat per 1 oktober stoppen met hun werkzaamheden
op de Emmaschool.
Voor de zomer is er nog een MR vergadering. Hierin zal de MR advies geven over de
verdeling van de leerkrachten over de 16 groepen voor het schooljaar 2018-2019.
BELANGRIJKE DATA
11 juli
12 juli
13 juli
16 juli
20 juli
Woensdag 5 september

Musical groep 8a (voor genodigden)
Musical groep 8b (voor genodigden)
Uitzwaaiochtend groep 8: 11.30 uur
10.00 – 11.30 uur wenochtend
Laatste schooldag – alle kinderen om 12.30 uur vrij
1e schooldag – schoolplein open om 8.15 uur, start lesdag om
8.30 uur

