Juli 2018
Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Een schooljaar teneinde. Beide locaties staan vol met dozen, meterbakken en
rolcontainers. Overtollige en oude spullen zijn weggegooid en de waardevolle zaken met
mooie herinneringen staan klaar voor ons nieuwe gebouw. We laten vele jaren historie
achter, maar ook vele jaren met gedoe over de bouw van onze nieuwe school. Wat fijn
dat het nu toch echt gaat gebeuren. Na een welverdiende vakantie komen wij graag
uitgerust terug om uw kinderen in het nieuwe schooljaar van goed onderwijs te voorzien.
Wij wensen iedereen een prachtige zomer, met aandacht voor elkaar en mooie
momenten. We zien graag iedereen op woensdag 5 september gezond terug in het
nieuwe schooljaar in ons nieuwe gebouw.
Via deze weg bedanken we alle ouders die ook dit jaar weer een steentje of rotsblok
hebben bijgedragen aan de Emmaschool.
In het nieuwe schooljaar dragen wij het stokje van de school over aan Marga Duijn,
meerscholendirecteur van de Emmaschool en de Sterrenwachter (Hilversumse Meent).
Wij verzorgen tot 1 oktober een overdracht naar de nieuwe directie van de Emmaschool
en dan zullen wij deze opdracht formeel afronden.
Gejo Griffioen & Rosan Bosma
Adresgegevens nieuwe schoolgebouw
Graaf Florislaan 2
1405 BT Bussum
035 – 2062020

Uitnodiging feestelijke opening 1e schooldag nieuwe gebouw
Beste ouders,
Alle spullen zijn ingepakt, de nieuwe tafels en stoelen zijn onderweg... Eindelijk is het dan
zover: we gaan verhuizen! In het nieuwe schooljaar starten we in ons prachtige nieuwe
gebouw. Dat moet natuurlijk gevierd worden met een feestelijke opening op woensdag 5
september. Alle ouders zijn uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn.
Programma
Om 8.30 uur zijn alle kinderen aanwezig op school. De kleuters hebben dan een
kennismakingsactiviteit in hun eigen lokaal. Alle andere kinderen beginnen in hun eigen klas
en krijgen dan een speurtocht door het nieuwe schoolgebouw – samen met hun ouders!
Omstreeks 9.00 uur is de speurtocht voorbij en gaat iedereen naar het plein voor een
gezamenlijke activiteit. Hierna brengt u uw kind naar de klas en is de feestelijke opening
voorbij.
N.B. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan is dit geen probleem. Aan- of afmelden is niet
nodig.

Nieuws vanuit de school
Afscheid teamleden
Ook dit jaar nemen we weer afscheid van een aantal leerkrachten.
Dit doen we voor elke leerkracht op een passende manier. Voor juf
Els is bijvoorbeeld de kleuterbouw omgetoverd tot een waar
kattenparadijs. Alle kleuters speelden een kattenvoorstelling. Zoals
je op de foto kunt zien was Els helemaal in haar element.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van Trudy van Sloten, Els
Noort, Muriel Zantinge, Lidy Bon, José Nieuwenweg, Trudy
Spierings, Kim Banis en Cees Hees. Wij wensen iedereen een hele
fijne nieuwe werkplek of een prachtig pensioen!

Positive Behavior Support – eigenheid
In deze nieuwsbrief staat de PBS waarde ‘eigenheid’ centraal. Bij de waarde eigenheid
gaat het erom dat je mag zijn wie je bent. Een heel mooi voorbeeld
hiervan was terug te zien afgelopen wenochtend. Op de
Emmaschool verwelkomen we volgend jaar veel nieuwe leerlingen in
groep 1 t/m groep 8. Veel van deze leerlingen hebben op maandag
16 juli anderhalf uur mogen wennen aan de nieuwe klasgenoten en
aan hun nieuwe leerkrachten. De nieuwe leerlingen werden met
open armen ontvangen door hun klasgenoten. Er was aandacht voor
wie de nieuwe leerling is en wie de nieuwe leerkracht is. We hopen
dat alle nieuwe leerlingen en nieuwe leerkrachten de ruimte krijgen
om vanuit hun eigenheid een bijdrage te leveren aan de
Emmaschool.

Studiedagen en vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag – alle leerlingen vrij
Studiedag – alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie + studiedag
Studiedag – alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrije dag na Hemelvaart
Studiedag – alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
Vrijdag 11 januari
Woensdag 16 januari
15 februari t/m 22 februari (15 februari
studiedag)
Maandag 25 maart
19 april
22 april
23 april t/m 3 mei
30 t/m 31 mei
Woensdag 5 juni
10 juni
15 juli t/m 23 augustus

Nieuwe teamleden 2018-2019
Met veel plezier stellen we u voor aan onze nieuwe teamleden:

Bernadette – groep 1/2A
Mijn naam is Bernadette Musters-Klaasen en ik woon in Kortenhoef met mijn man
Bernard. Wij hebben drie kinderen, Bastian, Benneth en Britt. In 1983 studeerde ik af
aan de Pedagogische Academie Ludgerus te Hilversum maar omdat er weinig banen in
het onderwijs waren ben ik bij de KLM gaan werken als stewardess. Ik heb de hele
wereld overgevlogen en toen mijn derde kind geboren werd ben ik eerst full-time moeder
geweest, daarna heb ik mijn oude beroep weer opgepakt en ben ik weer op school gaan
werken. Sinds vier jaar ga ik iedere vrijdag naar Amsterdam want daar doe ik een
opleiding tekenen- en schilderen aan de Wackers Kunstacademie. Op dinsdagavond zing
ik bij popkoor N'joy in Huizen. Volgend schooljaar ga ik lesgeven in groep 1/2A samen
met juf Karin. Ik heb al eerder op de Emmaschool ingevallen in de groep 1/2 en dat vond
ik heel erg leuk. Wat een spannend jaar zal het worden met zo'n nieuwe school voor de
leerkrachten maar vooral ook voor de kinderen. Het belangrijkste vind ik dat de kinderen

zich weer veilig zullen gaan voelen in de nieuwe school, lekker zullen spelen en leren en
met heel veel plezier naar school gaan. Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot in
september.
Edith van Schaik – groep 1/2B
Hallo, ik ben Edith van Schaik, getrouwd met Hans, moeder van 2 (studerende) kinderen
en wonend in Huizen. Al ruim 30 jaar heb ik ervaring in het onderwijs. Zo heb ik gewerkt
op verschillende typen scholen (jenaplan, vrije school, hoogbegaafden) en ook met
(bijna) alle groepen van de basisschool. Ooit ben ik begonnen als leerkracht van groep
1/2 waarna ik later doorging naar de boven- en middenbouwgroepen. Nu werk ik de
laatste 3 jaar weer als leerkracht van groep 1/2. Deze leeftijd heb ik opnieuw ontdekt en
geeft me heel veel energie. Ze zijn leergierig, enthousiast, vrolijk en vernieuwend.
Kortom, heerlijk om mee te werken! Ik heb er heel veel zin in om te beginnen op de
Emmaschool en de kinderen goed te leren kennen.
Stephanie Schlaman – groep 4A
Mijn naam is Stephanie Schlaman en na de zomervakantie start ik in groep 4. Ik ben
geboren in Sauwerd, een klein dorp in Groningen. Het verwachte accent heb ik snel
afgeleerd, op een paar hardnekkige woorden na. Een paar jaar geleden ben ik samen
gaan wonen in Almere en gaan werken in Hilversum. Na een kleine uitstap naar Almere,
wilde ik graag weer werken in het Gooi. Vandaar dat ik nu ga werken op de Emmaschool.
In mijn vrije tijd fiets ik graag op mijn wielrenfiets, handletter ik in mijn bullet-journal of
lees ik thrillers. In de klas vind ik het belangrijkste dat de kinderen zich fijn voelen, pas
dan is er ruimte om te leren. Hier zet ik mij dan ook dagelijks voor in. Ik heb ontzettend
veel zin om te gaan starten in groep 4 en om er een goed jaar van te maken!
Kim van Beem – groep 4B
Beste ouders en lieve kinderen. Ik ben Kim van Beem en aankomend schooljaar kom ik
met veel plezier bij jullie op school werken. Momenteel ben ik werkzaam op een
basisschool in Diemen en druk bezig met het eindtraject van groep 8. Inmiddels werk ik
al 16 jaar in het onderwijs en heb in die jaren ervaring mogen opdoen in alle
jaargroepen. Ik vind het prettig om hard te werken met een klas, uiteraard rekening
houdend met onderlinge verschillen en/of overeenkomsten. Dat kinderen zich in de groep
vrij voelen om zichzelf te zijn, is voor mij erg belangrijk. Ik ben moeder van twee jonge
kinderen en mijn vrije tijd besteed ik graag met vrienden en familie. Ik wens jullie
allemaal vast een fijne vakantie en kijk ernaar uit jullie te ontmoeten in september!
Bianca Berends – groep 5A
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Bianca en ik woon in Baarn. Dat doe ik
samen met mijn man en onze twee dochters.
In mijn vrije tijd ga ik er op uit met mijn gezin, kijk ik graag een potje voetbal, probeer
ik weleens iets nieuws uit in de keuken en vind ik het heerlijk om te ontspannen bij een
goed concert. Na de zomervakantie ga ik mijn tiende jaar als juf in. De afgelopen jaren
heb ik veel gewerkt in combinatiegroepen, van groep 5-6 tot 6-7-8. Ik start een nieuw
avontuur in groep 5 op de Emmaschool en daar heb ik onwijs veel zin in!
Ik wil jullie alvast een fijne zomervakantie wensen, we zien en spreken elkaar graag
daarna.
Renske Pronk – groep 6A
Ik ben Renske Pronk, 22 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend in Bussum. Graag
wil ik mezelf middels dit stukje aan jullie voorstellen. Dit schooljaar ben ik geslaagd voor
de PABO. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Marnix Academie in Utrecht. Tijdens mijn
laatste stagejaar heb ik ervaring opgedaan als leerkracht, op de Rehobothschool in
Naarden. Na het afronden van mijn stage, sta ik hier tot aan de zomervakantie drie
dagen voor groep 8. Naast dat ik juf ben, ben ik ook al meerdere jaren actief als
dansdocente. Zo heb ik onder andere voor drie eindmusicals de choreografie gemaakt.
Naast dat ik veel van dansen houd, volg ik ook wekelijks kickboks lessen. Bewegen vind

ik belangrijk, zeker voor kinderen. Vanaf september zal ik vijf dagen aan groep 6A les
gaan geven. Ik heb hier heel veel zin in en ik kijk er naar uit om fulltime voor de klas te
gaan staan! In mijn klas zullen gezelligheid, plezier en ontwikkeling voorop staan. Ik
hoop dan ook dat ik de kinderen kan laten groeien, op zo wel cognitief als persoonlijk
vlak en streef voor een goede en positieve sfeer in de groep! Ik ben een enthousiaste en
spontane leerkracht. Ook ben ik ambitieus. Ik ben mij ervan bewust dat ik als leerkracht
continu lerende ben, persoonlijke ontwikkeling en nieuwe uitdagingen grijp ik dan ook
met beide handen aan. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe locatie van de Emmaschool
en natuurlijk naar mijn toekomstige klas. Tot in september!
Famke Kroes – groep 7B
Dag kinderen en ouders van de Emmaschool. Na de zomer zal ik op maandag en dinsdag
werkzaam zijn in groep 7. Ik heb er bijzonder veel zin in en wil me graag alvast via deze
weg voorstellen. Mijn naam is Famke Kroes. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Albert en
moeder van 5 jongens. Ruim 20 jaar sta ik met veel plezier voor de klas. In het
onderwijs is geen één dag hetzelfde. De diversiteit die het met zich meebrengt, zorgt
ervoor dat ik het nog altijd een uitdagend beroep vind en dat ik geniet van mijn werk als
juf. Ik zie mijzelf als een echte bovenbouwleerkracht en daar ligt mijn ervaring dan ook
voornamelijk. De afgelopen tien jaar heb ik gewerkt op de Comeniusschool en daarvoor
in Amsterdam. Een aantal maanden geleden deed de gelegenheid zich voor dat er een
vacature op de Emmaschool vrij kwam en heb ik besloten mijn blik te verruimen en te
solliciteren. Naast mijn gezin en werk, houd ik me graag bezig met zang. Ben dol op veel
takken van sport, op televisie. En ben ik een fervent bridger. Daarnaast heb ik vorig jaar
een cursus gedaan voor trouwambtenaar en hoop ik eerdaags mijn eerste huwelijk te
mogen voltrekken. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zomervakantie toe. Ik kijk er
naar uit om jullie in het nieuwe schooljaar persoonlijk te ontmoeten. Tot dan.
Julie Stassar - onderwijsassistent
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Julie Stassar, 31 jaar en woon samen
met mijn vriend Arjen in Hilversum. In het dagelijkse leven houd ik mij bezig met zingen,
dansen en gezellige uitjes plannen. Ik mag met trots melden dat ik per ingang van het
nieuwe schooljaar als onderwijsassistent op Kindcentrum Koningin Emmaschool aan de
slag ga. De afgelopen 5 jaar heb ik in de mediawereld gewerkt o.a. als producer bij
Veronica Magazine en De Toppers real-life soap. Nu vragen jullie je misschien af: waarom
terug naar het onderwijs? Het antwoord daarop is dat het werken met kinderen en hen
iets kunnen meegeven voor de toekomst mij ontzettend gelukkig maakt. Ik kijk heel erg
uit naar dit nieuwe avontuur en het ondersteunen van de leerkrachten. Ik verheug me
erop jullie volgend jaar te ontmoeten.

Nieuws vanuit SKBNM
De BSO en de Koningin Emmaschool gaan samen verhuizen! Afgelopen week hebben alle
leerlingen tot en met groep 5 een kaartje meegekregen met dit ‘nieuws’.
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er 3 BSO-groepen gevestigd in de nieuwe school: 2
groepen voor kinderen van 4 tot en met 7,5 jaar en één groep voor kinderen van 7 t/m
10 jaar.
De BSO biedt elke dag na school opvang tot 18.30 uur en op studiedagen en in
schoolvakanties van 8.00 tot 18.30 uur.
Meer weten over de BSO? Kijk op de website: skbnm.nl/opvang/buitenschoolseopvang/ en skbnm.nl/vestigingen/bso-koningin-emma/.

Nieuws vanuit de MR
Kennismaking Marga Duijn
De MR heeft kennisgemaakt met mevrouw Marga Duijn. Zij is per 1 augustus 2018
benoemd als Meerscholendirecteur voor het scholencluster Emmaschool en
Sterrenwachter (Hilversumse Meent). Er wordt tevens nog gezocht naar een Locatieleider
specifiek voor de Emmaschool. Deze sollicitatieprocedure is nog gaande met een

benoemingsadviescommissie vanuit Talent Primair. De Emmaschool heeft een leerkracht,
MT-lid en een ouder afgevaardigd naar deze benoemingsadviescommissie.
Formatieplan 2018-2019
Begin juli heeft de MR het formatieplan 2018-19 goedgekeurd en is het inmiddels
gecommuniceerd naar ouders. De MR is erg blij dat het de directie gelukt is (nagenoeg)
alle open plekken te vullen met goede kandidaten. Zoals deze week weer in het nieuws
was, is dat op veel plekken in het land een grote uitdaging.
Nieuwbouw & TSO
De MR heeft zich door de directie laten informeren over de voortgang van de nieuwbouw
en de planning. De opleverdatum staat nog steeds op half augustus, waarna nieuw
meubilair geleverd kan worden en de verhuizers aan het werk gaan.
Tevens heeft de MR vragen gesteld over de begroting van de TSO in het nieuwe gebouw.
Inmiddels zijn er cijfers bekend, maar de definitieve overeenkomsten moeten nog
getekend worden.
V.w.b. de afwikkeling van het schooljaar 2017-18 kan er duidelijkheid en inzage gegeven
worden zodra alle ouders betaald hebben en de openstaande bedragen van de
strippenkaarten teruggestort zijn aan de ouders. Deze onderwerpen houden onze
aandacht, ook tijdens de vakantie.
Voortijdige schoolverlaters
De MR stelt voor om middels een exitgesprek meer inzicht te krijgen in de voortijdige
schoolverlaters. Het is voor de school belangrijk om de reden te achterhalen waarom
ouders met de kinderen naar een andere school vertrekken. Deelname hieraan door
ouders is uiteraard vrijwillig. Zie onderaan voor contactgegevens en individuele leden van
de MR.
Leefklimaat in de school
Zoals reeds eerder besproken gaan er in het nieuwe gebouw een aantal huisregels
binnen de Emmaschool van kracht. De MR signaleert dat er binnen de school ook
behoefte is aan meer duidelijkheid inzake omgangsregels. Deze zijn belangrijk voor onze
kinderen, en ook voor ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan: hoe werken wij
respectvol samen en wat zijn hierbij de uitgangspunten?
Tevens ziet de MR de toegevoegde waard van Positive Behavior Support (PBS) hierin.
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een
positieve, sociale omgeving, die het leren bevorder. De MR stelt voor om de
Ouderdenktank PBS hierin mee te nemen om gezamenlijk het leefklimaat binnen de
school te blijven verbeteren.
MR vergaderdata
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor het volgende school jaar zijn de
volgende data vastgesteld:
 Donderdag 25 september 2018
 Woensdag 7 november 2018 (begroting)
 Maandag 10 december 2018
 Dinsdag 5 februari 2019
 Donderdag 21 maart 2019
 Woensdag 17 april 2019
 Dinsdag 25 juni 2019 (concept formatieplan)
 Maandag 1 juli 2019 (definitief formatieplan, zomervakantie begint 13 juli
Contact met en info over de MR?
http://emmaschool.nl/ouders/ouderparticipatie/de-medezeggenschapsraad-mr/

