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Belangrijke data
24 sept: Week v/d pauzehap
25 sept: Verkiezing leerlingenraad
26 sept: Kinderpostzegels
3 okt: Kinderboekenweek
9 okt: Toneelgroep BeNde
groep 1 t/m 4
12 okt: Sluiting Kinderboekenweek
19 okt: Voorstelling groep 4
5 okt: Ouderavond PBS

PBS
Gedragsverwachting
We e k 3 9 : G y m l o k a a l kleedkamer
Week 40: Elf van jezelf

Op 5
november is de
PBS-ouderavond. U
komt toch ook? Zet
de datum alvast in
uw agenda. Nadere
informatie

Haarlem

Studiedagen
Dinsdag hebben we met elkaar gewerkt aan
visieontwikkeling. Waar staan wij voor als team? Wat
willen wij nog verder ontwikkelen? Waar zijn we trots op?
Dat waren de centrale vragen om met elkaar in gesprek
te gaan en mee aan de slag te gaan. Op het prikbord in
de gang kunt u wat werk van het team bekijken. Een
belangrijke conclusie van de dag was, dat
talentontwikkeling een bindende factor is in ons team. Dit
geldt zowel voor het werken met kinderen als voor het
team zelf. Talentontwikkeling vindt een mooie
voedingsbodem in onze PBS aanpak. Vanuit die aanpak
en vanuit de betrokkenheid van de teamleden, kijken wij
goed naar wat kinderen nodig hebben om zich prettig te
voelen en zich te kunnen ontwikkelen.
Op woensdag hadden wij een studiedag met alle
scholen van onze Stichting Spaarnesant. De studiedag
was in festivalvorm bij de Veerplas. Het thema van deze
dag was: ‘Gaan voor geluk.’ Er waren verschillende
lezingen, workshops en activiteiten. Veel van de
teamleden hebben de lezing van Luk Dewulf bezocht.
Luk Dewulf is pedagoog, talent- en burn-out coach. Hij
zoekt op alle mogelijke manieren hoe hij kracht kan
losmaken en ontwikkelen bij individuen en organisaties.
Hij verdiepte zich in positieve psychologie en
talentontwikkeling. De lezing had de titel ‘Ik kies voor
mijn talent’. Deze lezing sloot prachtig aan op de
uitkomsten van onze visiedag. Iedereen zal herkennen
dat als je iets aan het doen bent waar je goed in bent, het
lijkt alsof het vanzelf gaat. Je batterij wordt opgeladen en
je krijgt er energie van. Wij gaan de komende tijd met
deze (nieuwe) inzichten aan de slag.
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Nieuws uit groep 3
Drie weken bezig en al zo
veel gedaan en geleerd. De
klassenmoeders zijn bekend
en zij hebben ook al het
eerste bericht voor hulp in
de klas verstuurd via
Digiduif.
De kinderen hebben hun
eerste werkboekje van kern
start veilig leren lezen al
helemaal af. We zijn
maandag 17 september
gestart in kern 1 van veilig
leren lezen. Natuurlijk gaan
ze weer allemaal nieuwe
woorden en letters lezen en
schrijven: kip, aap, raak, rem
en vis. De kinderen kunnen
deze woorden aan het einde
van kern 1 lezen en in de
s c h r i j fl e t t e r s s c h r i j v e n .
Samen met Zoem en vertel
opa die op het pleintje
woont, breiden de kinderen
ook hun woordenschat uit
rond diverse thema’s. Het
thema van kern 1 is
beestenboel.
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Even voorstellen: De leden
van het Activiteitenteam
Het is gelukt! We hebben precies zes aanmeldingen. De
volgende ouders zijn onze AT-leden.
Marije Buizer , moeder van Jinthe van Garden groep
1/2B
Nicole Meijer, moeder van Gaby en Djura Meijer groep 3
Claire Dessaur , moeder van Soleil en Joshua groep 6/
groep 3
Barbra Vellinga , moeder van Tim Vellinga groep 3
Rebecca Seggelink , moeder van Pascal Bakker groep
1/2B
Meta Voogt, moeder van Roy Voogt groep 1/2C
Binnenkort gaan we met elkaar om de tafel zitten om
afspraken te maken en ideeën uit te wisselen. We houden
u op de hoogte.

Stagiaires
Een nieuw gezicht in groep 3
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Jet de Bruin en ik ben 20 jaar oud. Ik woon
in Haarlem en ik zit in het tweede jaar van de Pabo.
Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan
en daardoor heb ik al meerdere keren stage gelopen.
Ik loop stage in groep 3A, bij juf Christa. Ik ben er iedere
donderdag tot aan de kerstvakantie en twee keer een
hele stageweek. Ik heb er heel veel zin in en ik ben erg
benieuwd naar de kinderen, de school en het team!
Groetjes Jet
Een nieuwe meester in groep 4
Dag kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten,
Groep 4 van Emma heeft het komende half jaar een
vastebezoeker op de donderdagen en dat ben ik! Graag
stel ik mij kort aan jullie allen voor:
Mijn naam is Arnoud Verschuur-de la Bije, echtgenoot
van Michelle en trotse vader van Ezra (4) en Noah (2). Ik
woon met groot plezier in mijn geboortestad Haarlem.

Haarlem
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Het thema is dit jaar
vriendschap. De titel is ‘Kom
erbij’. Naast de feestelijke
opening op woensdag 3
oktober om 8:20 uur is er
weer een tentoonstelling van
de kerntitels, boeken
rondom het thema, die wij
aangeschaft hebben voor de
schoolbibliotheek. De
leerkrachten besteden eerst
aandacht aan de boeken in
de klas en daarna zullen
deze in de bibliotheek een
plek krijgen. Vind je het leuk
om te komen voorlezen uit
één van de prentenboeken
of een eigen boek? Vóór de
Kinderboekenweek hangt er
e e n i n t e ke n l i j s t b i j d e
kleuterklassen.

Bibliotheek
De bibliotheekruimte wordt
beter ingericht zodat het
weer aantrekkelijk is om
boeken te lenen en te lezen.
Er zijn veel nieuwe boeken
aangeschaft. Wat is het toch
leuk als kinderen vragen of
zij weer boeken mogen
lenen. Voor de klassen is een
bibliotheekrooster en
ouders zullen gevraagd
worden om te assisteren.
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Momenteel werk ik nog voor een Credit Management
bedrijf als Coördinator/Planner, maar ik hoop binnen
twee jaar tijd de PABO af te ronden om vervolgensde
stap naar het onderwijs te kunnen maken. Mijn voorkeur
(en dientengevolge mijn keuzes tijdens mijn studie) ligt
bij het jonge kind en ik ben dan ook zeer verheugd dat ik
de komende periode mag leren van Emma en de nodige
ervaring kan opdoen in groep 4.
De kinderen heb ik reeds ontmoet en ik kan niet wachten
om ze beter te leren kennen, van hen te leren en hopelijk
ook hen wat te leren!
Tot ziens in de klas, in de school of op het schoolplein!
Met vriendelijke groet,
Arnoud
In groep 1/2A loopt Romy Timmerman stage, Ruben
Scherpenberg loopt stage in groep 6/7. Anne Nieuwelink
is op de vrijdag in groep 7/8. Zij zullen onder
begeleiding van de leerkracht een aantal lessen geven.
Zo bieden wij juffen en meesters to-be een kans om het
vak te leren. Deze stageperiode loopt tot de
kerstvakantie.

Krijtjes uit groep 6-7
Afgelopen week hebben wij het gehad over de vierkante
meter. Erg moeilijk, maar wel heel leuk, want wij gingen
met stoepkrijt in de klas een vierkante meter maken. Ja,
je hoort het goed, gewoon stopkrijten op de grond in de
klas!
Wisten jullie dat er 14 kinderen in een vierkante meter
passen?! En dat er ongeveer 36 vierkante meters in een
klaslokaal zitten?! En weet je wie het stoepkrijt weer kon
opdweilen: Juf Maaike! Geeft niet, het was weer een
super leuke les!
Tot de volgende les, groep 6-7
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Beloningen in groep 5!
De afgelopen drie weken zijn voorbij gevlogen! Vorige week zijn we gestart met Engels en
Wereld oriëntatie. De eerste twee lessen van Engels stonden in het teken van Avicii. De
kinderen leerden zich in het Engels aan elkaar voorstellen, onder begeleiding van het lied ‘The
Nights’.
Afgelopen vrijdag kwamen ‘Aardse Extremen’ tijdens de eerste les van Wereldoriëntatie aan
bod. Deze werd geïntroduceerd aan de hand van filmpjes over orkanen, vulkaanuitbarstingen,
lawines en tsunami’s. Stiekem waren sommige beelden best wel een beetje eng! De komende
weken gaan de kinderen van alles leren en ontdekken over verschillende aardse extremen.
Uiteindelijk gaan ze een zelfgekozen aardse extreem onderzoeken.
En het harde werken wordt beloond! Zo heeft de groep al twee klassenbeloningen verdiend.
Voor de eerste beloning zijn we vorige week vrijdag naar het grote speelplein gegaan en
hebben we extra lang buiten gespeeld. Er werd heerlijk gevoetbald op het speelveld en
geklauterd in de klimrekken. Voor de tweede beloning is er gestemd voor een pyjama-dag!
Afgelopen vrijdag werd er geleerd in onesies onder het toeziend oog van vele knuffels.

Ingezonden bericht van de GGD
GGDFlits Vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie
worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden
De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaartussen 1 mei en 31 december 14
jaar worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-1-2004
en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.
Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd.
School tv heeft nog een leuke Quiz voor kinderen over vaccineren.

Haarlem
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Ingezonden bericht: Thema avonden bij
Emotion
Vanaf eind oktober starten onze thema avonden voor oudersweer.
Dinsdag 30 okt20-00-21.30: omgaan met onzekerheid bij kinderen
Dinsdag 6 nov 20.00-21.30: omgaan met spanning en stress bijkinderen
Dinsdag 20 nov20.00-21.30: omgaan met emoties van mijn kinderen en mijzelf
Na de vakantie weer in het ritme van school, sport en clubjes. De hoeveelheid prikkels neemt
toe. Sommige kinderen ervaren hierdoor spanning of druk, waar ze lastig mee om kunnen
gaan. In de mindfulness training leren kinderen om op een prettige manier met prikkels om te
gaan. Kinderen leren om dichter bij zichzelf te blijven en zich niet te laten meeslepen door wat
anderen voelen, vinden of van hen verwachten. Tevens leren kinderen beter om te gaan met
situaties die hen afleiden, zoals drukte om hen heen en/of drukte in hun eigen hoofd. Er zijn
verschillende mindfulness trainingen voor verschillende leeftijden. Zie hiervoor de informatie
op onze website.
Agenda voor Kinderen

02 okt

- Mindfulness voor jonge kinderen 6-8 jr

02 okt

- Mindfulness voor kinderen 9-12jr

03 okt

- Sociale vaardigheidstraining 8-12 jr

10 okt

- Vriendenclub 5-8 jr

18 okt

- Sociale weerbaarheidstraining 9-12jr

29 okt

- Sociale vaardigheidstraining 8-12 jr

21 nov

- Sociale weerbaarheidstraining 9-12jr

Agenda voor Jongeren

02 okt

- Mindfulness voor jongeren 12-16 jr

16 okt

- Pubergroep 12-16 jr

Vragen?
Voor vragen of overleg, neem gerust contact met ons op!
Groet, Dieuwer, Ilja, Janna, Jennifer en Marieke.
Informatie en/of inschrijven: info@emtt.nl
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