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Agenda
Mei 2017
Woensdag 17 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei t/m donderdag 1 juni

Spring Fair 14.30 uur – 16.00 uur
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
Dag na Hemelvaart, leerlingen vrij
Schoolkamp groep 8

Juni 2017
Zondag 4 en maandag 5 juni
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni
Maandag t/m vrijdag 12-16 juni
Maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni

Pinksterweekeind
Pinkstervakantie, alle leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Toetsweken

Jarigen
18-05
18-05
20-05
21-05
21-05
21-05
22-05
22-05
23-05
23-05
25-05
25-05
25-05
25-05
25-05
31-05
31-05
31-05
31-05

Alice Kuiper – ten Brinke
Stije Eerelman
Tineke Hetebrij
Florian Terpstra
Anne-Roos Timmerman
Isis Westerhof
Sil Dijsselhof
Robbin van der Worp
Lieke Hooijer
Tycho Huijsmans
Matz Alkema
Sofie Alkema
Else Geschiere
Iske Klein Overmeen
Levi van der Worp
Anna Broekhuizen
Mara-Lynn Kok
Rachel Kok
Senem Polat

7 jaar
6 jaar
6 jaar
7 jaar
6 jaar
5 jaar
8 jaar
7 jaar
10 jaar
10 jaar
9 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar

We wensen jullie allemaal een heel feestelijke dag toe!
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Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn nieuw op school:
Groep 1a:
Groep 1E:

Mare Westerdiep
Gijs Baksteen en Dex Dammers

Welkom! We hopen dat jullie een leuke en leerzame
hebben op de Emmaschool!

tijd

Uit de directiekamer
Beste ouders, verzorgers,
Voetbal
Wederom hebben de meiden van groep 7/8 een prachtige prestatie geleverd. Ze zijn als
finalist uit de regiofinale gekomen en zijn ze door naar de volgende ronde. Deze speelronde
is op 24 mei in Oosterwolde. Iedereen is van harte welkom om te komen aanmoedigen!
Speeltoestel
Afgelopen zaterdag zijn een paar enthousiaste vaders bezig geweest om ons oude
kleutertoestel te verwijderen. Na aardig wat inspanningen is het gelukt om het speeltoestel
zo af te voeren, dat het een tweede leven kan krijgen. Heel fijn. Alle ouders die hierbij
geholpen hebben, heel
erg bedankt.
We hopen dat
volgende week het
nieuwe toestel
geplaatst wordt.
Boekenactie
Gisteren hebben alle
kinderen een flyer
meegekregen t.a.v. de
boekenactie. In
samenwerking met
MR, OV en
leerlingenraad willen
we als school boeken verzamelen die bij u thuis overbodig zijn geworden. Aan het einde van
deze actie worden de boeken uitgezocht en hopen een mooie aanvulling gegenereerd te
hebben voor alle klassenbibliotheken. Elk jaar is de klassenbibliotheek een onderwerp dat in
de leerlingenraad op de agenda staat. We zijn heel erg blij met dit idee dat vanuit de MR is
gekomen. De actie loopt van 17 mei tot 31 mei. Het gaat om zowel kinderboeken als wel om
prentenboeken. Alvast heel erg bedankt voor u medewerking
Ik wens u goede weken toe en een fijn Hemelvaartsweekeind.
Clarina Streuer.
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Schoolvoetbal 
We waren 1e geworden bij Pec en daar waren wij de beste van zwolle van de meisje groep 7/8
kon. Emma school. Daarom
mochten wij door naar de
Regio finale in Vaassen op 10
mei.
Toen we daar waren moesten
wij 14:20 de eerste wedstrijd
spelen. We hadden toen
gewonnen met 4-1! We waren
al helemaal blij toen wij de
eerste
wedstrijd
hadden
gewonnen.
De
volgende
wedstrijd was pas drie
kwartier later! We hadden die
wedstrijd ook weer gewonnen
met 6-1!
De volgende wedstrijd was beslissend of je naar de halve finale mocht of niet.
Gelukkig hadden wij gewonnen met 7-1! Wij waren super blij!! oen gingen wij dus naar de
halve finale en die hadden we
gewonnen met 5-2! We waren echt
super blij omdat we sowieso door
waren naar het NK! Dus als we de
finale hadden verloren gingen we nog
door als de 2e plaats.
Maar gelukkig hadden wij die
wedstrijd gewonnen met 3-1 We
waren gewoon kampioen van de
Regio. Achteraf waren wij helemaal
kapot en het was ook nog eens
bloedje heet! Maar wij waren echt
suuuuuuuuuper blij! En wij gaan
gewoon door naar het NK! 
De volgende ronde is op woensdag 24 mei, we hopen dat het dan net zo goed gaat.
Groetjes namens het team!
Nika, Valerie, Chanel, Wieteke, Melissa, Ilaise, Demi, Anne, Roos en Lotte.
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Gratitude Letter from Oksana and Ewa
Van 1 t/m 5 mei verbleven Oksana en Ewa op onze school. Deze twee Poolse
leerkrachten werken op onze Poolse parnerschool, Szkola Podstawowa im.m.j.
Pilsudskiego in Horyniec-Zdroj, Polen.
In maart zijn Mellina Damstra en Ans Selhorst te gast geweest op deze school.
Hieronder vindt u een bedankbrief van Ewa en Oksane waarin zij over hun ervaringen
bij ons vertellen!
Dear teachers, pupils and the whole school community,
We’ve been on job-shadowing visit in your school from 1st May 2017 until 5th May, and we
must admit that it was an unforgettable event as well as a very useful and valuable experience
for us!
Just on our arrival in Zwolle we came across/felt very warm and hearty reception.
Our stay at the Koningin Emma Daltonschool appeared to be a great live educational lesson
for Dalton Methodology. Gradual introduction of Dalton ideas from the very early age leads to
independence of own choice, decision making ability and responsibility- the features which are
important in the real life surrounding, and you as a team of qualified educational staff worked
out the brilliant approaches, form and methods
of work to gain these goals. We liked the
differentiated approach in your “week plan”:
not the same for everyone, but more advanced
pupils have more tasks to proceed with, and
the minimum activity for those who can’t catch
with the school curriculum. The principle- first
ask your friend then ask the teacher – is worth
adopting and to be followed. From the very young age kids are taught to be helpful and friendly
to each other, responsible for their working place- we liked these big green apples in groups
1/2 with the pictures of kids responsible for some works in the class, furthermore- it’s their
own choice, for example to help in tying shoelaces or cleaning. The big boards with the pictures
of activities and photos of kids are effectively used by the youngest ones, we could observe
them to be occupied with different creative and learning activities at the same time and later
on they came to the board, put their photos next to other picture or when the task was donethe proper color of magnet in the upper part.
In addition, everything is well-organized and individual progress and success of each child is
recorded inside the “portfolio”.
While walking around the school we were a little bit
surprised of some pupils sitting outside the classroom
during the lesson, which isn’t typical in our school. But
later on, we understood the Dalton idea of having
possibility to make own choices and to be responsible for
the learning result.
We were greatly impressed by the program used at
Koningin Emma Daltonschool called “Snappet” and used
mainly for Maths, Spelling and Reading Comprehension,
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unfortunately this software isn’t available in Poland and only thing for us is just to envy you
having such an opportunity.
Though for us as English teachers it was a prompt and a source
for generating ideas how we can get and use tablets during
English lessons.
The international aspect of the school was also visible, the
students from Spain attending Erasmus+ programme in the
local University, had the Spanish Club with those kids who
wanted to learn basics of Spanish, as well as carried out the
project from IPC programme.
We are more than happy about
everything we have learnt during our
job-shadowing visit. But we can’t miss
the cultural aspect of our visit: we’re
very happy to have an opportunity of a
guided tour around Zwolle town centre,
during which we learned a lot of interesting
things about different landmarks and tasted
local dessert and homemade sweets (Zwolse
Balletjeshuis). And unforgettable: a sailing
trip to Friesland and the old Dutch town
Sloten!!!
We want to say “many warm-hearted thanks”
to Ingeborg, Mellina, Ans and all the teachers
whom we met and cooperated with during the lessons and breaks.
Oksana Rawłyk and Ewa Chomańska

Avondvierdaagse
Donderdagochtend 18 mei is de laatste mogelijkheid om
kinderen in te schrijven voor de avondvierdaagse.
Van 12 - 16 juni kunnen de leerlingen van groep 3 tot en met
8 meedoen aan de avondvierdaagse via de Emmaschool.
Uw kind heeft een aanmeldingsformulier mee naar huis
gekregen. U kunt uw kind op twee manieren aanmelden voor de avondvierdaagse; via
een groep (4 tot 6 kinderen) of individueel. Daarna worden kinderen die zich individueel
hebben opgegeven in een groep ingedeeld. In de brief (met op de achterzijde het
aanmeldingsformulier) leest u meer informatie hierover. De informatie uit de brief is na te
lezen op de website van de Koningin Emmaschool.
Het inschrijfgeld is 6 euro per kind.
Emmaschool en de oudervereniging
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Eureka

Dit vond ik van eureka
Ik vond het erg leuk om in eureka te mogen zitten.
Nu vertel ik jullie wat ik heb geleerd in eureka.
De eerste les
De eerste les gingen we een filmpje kijken over het oerwoud.
Toen kregen we een boekje met tekst en opdrachten.
We gingen een stukje tekst lezen.
Toen was de tijd om we vonden het jammer.
De tweede les
We kwamen de volgende week weer.
We gingen de tekst opnieuw lezen maar dan helemaal.
En we deden er ook een paar opdrachten.
Toen was de tijd weer om en groep 3 kreeg een opdrachten blad en groep 4 later.
De derde les
De derde les gingen we de opdrachten nakijken van het dieren alfabet.
En gingen we een fantasie dier tekenen met een betekenis eronder.
we gingen ook een fantasie vogel schilderen.
De vierde les
De vierde les gingen we de vogel afmaken.
Juf Ilse ging een nieuwe opdracht uitleggen.
Dat was: dat we een poster moeste maken.
Daar gingen we de hele week mee bezig.
De laatste les
De laatste les gingen we de posters presenteren voor de eureka kinderen.
En we gingen praten hoe het was in eureka.
Dat vond ik van eureka

Groetjes Hilde

Dag van de Bouw

We zien ze vaak lopen bij school, de mensen van Aannemingsmaatschappij van Gelder. Zij
werken bij school aan de weg. Tijdens de Dag van de Bouw aanstaande zaterdag 20 mei kan
je veel leren, en zien, over het materieel dat gebruikt wordt, en over bijvoorbeeld de dode
hoek van een vrachtwagen. Wil je meer weten over de Bouw? Kom dan zaterdag tussen 10.00
en 16.00 uur naar de Willemskade. Er kan worden geknutseld, getimmerd, en worden
gesprongen op een springkussen.
Ook vindt er uitleg plaats over de werkzaamheden aan de Willemskade, is er een rioolopstelling
bovengronds opgebouwd en kan je worden geïnformeerd over het werken in de bouw! En er
is veel te zien aan groot materieel: Een asfaltset, wals, zandzuigmachine en een vrachtwagen.
Er is koffie, thee, ranja en een ijsje voor de kinderen. Deelname aan alle activiteiten is gratis!
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Bijbelrooster
Voor de groepen 1 t/m 3
Week 20:
Week 21:
Week 22:

Genezing van de verlamde man
Hemelvaart
Pinksterverhaal

Voor de overige groepen:
Week 20: De kleur is…
Na het donker van de ark komen Noach en zijn gezin in het licht van de schoongewassen
aarde. Ze zien weer alle mooie kleuren. En de mooiste kleuren zijn die van de regenboog!
Doelstelling: De kinderen kijken naar de veelkleurige wereld om hen heen.
Week 21: Hoog, hoger
De mensen van Babel willen een hoge toren bouwen. Een toren die tot de hemel reikt. Maar
dat is niet wat God wil. Ook de leerlingen van Jezus moeten niet omhoog blijven staren. Ze
moeten de wereld in!
Doelstelling: De kinderen filosoferen over hoe hoog iets of iemand kan zijn.
Week 22: Ga maar staan
De heilige Geest zorgt ervoor dat de leerlingen van Jezus gaan staan en iedereen over hem
vertellen. Johannes en Petrus zetten in de naam van Jezus een man op zijn voeten. Waar sta
jij voor op?
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat er iets verandert als je gaat staan.
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Vakanties en feestdagen 2017
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Herfstvakantie

25 en 26 mei 2017
3 juni tot en met 11 juni
22 juli t/m 3 september 2017
21 oktober t/m 29 oktober 2017

Belangrijke gegevens
Website

www.emmadaltonschool.nl

E-mailadres

emma.daltonschool@vivente.nu

Bij afwezigheid van Clarina Streuer is Ingeborg de Ruiter het aanspreekpunt.
Mailen kan altijd:
clarina.streuer@vivente.nu of bellen: 06-20547207
Ingeborg de Ruiter:
i.de.Ruiter@vivente.nu
De teamleiders onder –en bovenbouw zijn te bereiken via:
Teamleider onderbouw:
Ingeborg de Ruiter:
i.de.ruiter@vivente.nu
Teamleider bovenbouw:
Mellina Damstra:

mellina.damstra@vivente.nu

Mailadres oudervereniging:
Mailadres MR:

ovemmaschool@hotmail.nl
mr.emmaschool@hotmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 31 mei 2017
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