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Wisselochtend 
 
Donderdag 2 juli is het zover, de wisselochtend! 
Op deze ochtend zullen de kinderen naar hun 
nieuwe lokaal en leerkracht gaan om even 
kennis te maken.  
 
Rapportage juni 2020  
 
Normaal gesproken ontvangt u aan het eind van 
het jaar een rapport met resultaten en scores. 
Dit jaar is het niet mogelijk, in verband met de 
coronaperiode, om resultaten en scores te 
vermelden op het rapport. Het rapport is dan 
ook aangepast. Het zal bestaan uit een tekening 
en of een verhaaltje van de kinderen en een 
stukje van de leerkracht. U krijgt zelf ook de 
mogelijkheid om iets op het rapport van uw kind 
te schrijven en/of te tekenen. U heeft tenslotte 
ook onderwijs gegeven aan uw kind! 
 
Oudergesprekken 
  
Vanwege de Corona restricties is het nog niet 
mogelijk om weer reguliere oudergesprekken te 
voeren. Indien de leerkracht een oudergesprek 
noodzakelijk acht, dan zal er gekeken worden 
wat er mogelijk is. Te denken valt aan bellen of 
een videogesprek. In uitzonderlijke gevallen (en 
met instemming van alle partijen) zal het 
gesprek op school plaatsvinden. 
 
Trakteren mag weer 
 
Vandaag kregen we te horen via Plateau, dat we 
wel weer een klein cadeautje mogen trakteren. 
Dit moet dan wel een non-food cadeautje zijn. 
En dus geen etenswaren.  
 

Indeling leerkrachten volgend 
schooljaar 
 
In de afgelopen weken is er druk gepuzzeld om 
de leerkrachten in te delen voor het volgende 
schooljaar.  
Naast een taak als groepsleerkracht, zijn er ook 
leerkrachten die binnen de school nog andere 
taken gaan vervullen:  

 Juf Natasja gaat op maandag en dinsdag 
de groepen 8 ondersteunen. Tevens is zij 
bouwcoördinator van de groepen 3 t/m 5. 

 Juf Tally komt terug van 
zwangerschapsverlof en gaat op maandag 
de leerkrachten ondersteunen, op 
dinsdag werkt zij in de groep van Juf 
Roelina.  

 Juf Marriët komt nog niet direct terug van 
zwangerschapsverlof, zij wordt de eerste 
periode vervangen door Juf Anneloes.  

 Juf Margreet is taalspecialist en gaat 
kinderen met een POB begeleiden  

 Juf Annemarie is taalspecialist.  
 Juf Roelina is rekenspecialist en gaat 

kinderen met een POB begeleiden.  
 Juf Marian is IB- er van de groepen 1 t/m 

3 en kindercoach.  
 Juf Carola is IB-er van de groepen 4 tot 

en met 8 en bouwcoördinator van de 
groepen 6 t/m 8.  

 Juf Lisa is hoogbegaafdheidsspecialist en 
begeleidt de levelwerkers.  

 Juf Monique ondersteunt de onderbouw. 
 Juf Anja is jonge kind specialist. 
Er komen twee nieuwe leerkrachten op de 
Emmaschool. In groep 8 meneer Bart Crom. 
Voor groep 5A zijn er sollicitatiegesprekken 
gepland. 



 

     

 

  

  

 

Groep 
1/2a  Juf Agnes op maandag t/m 

donderdag, Juf Monique op vrijdag 
1/2b  Juf Vera de hele week 
1/2c  Juf Monique op maandag en dinsdag, 

Juf Anja op woensdag t/m vrijdag 
1/2d  Juf Yvonne op maandag t/m 

woensdag, Juf Rianne op donderdag 
en vrijdag 

3a Juf Janette op maandag en dinsdag, 
Juf Soesja op woensdag t/m vrijdag 

3b Juf Astrid op maandag t/m 
woensdag, Juf Janine op donderdag 
en vrijdag 

4a Juf Annemarie op maandag t/m 
donderdag, Juf Margreet op vrijdag 

4b Juf Roelina op maandag en 
woensdag t/m vrijdag, Juf Tally op 
dinsdag  

5a Juf Lisa op maandag en dinsdag, 
vacature voor woensdag t/m vrijdag  

5b Juf Marriët/Anneloes op maandag, 
dinsdag en vrijdag, Juf Margreet op 
woensdag en donderdag 

6a Juf Diana op maandag en dinsdag, 
Juf Hilda op woensdag t/m vrijdag 

6b  Juf Annemiek de hele week 
7a Juf Tineke op maandag en 

woensdag, Juf Mia op dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

7b Juf Helen op maandag en dinsdag, 
Juf Lianne op woensdag t/m vrijdag 

8a Juf Marijke de hele week 
8b  Meneer Bart de hele week 
 
Start na de zomervakantie 
 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we na de 
zomervakantie gewoon kunnen starten 
zonder verschillende inlooptijden. Mocht de 
PO raad en/of Plateau de corona restricties 
aanpassen met gevolgen voor de 
Emmaschool, dan zullen wij u dat laten 
weten. 

Herindeling groepen  
 
De afgelopen jaren is er regelmatig gekozen 
voor het herindelen van groepen in de 
midden- en/of bovenbouw. Dit jaar hebben 
we hier geen noodzaak voor gezien. De 
groepen 3 tot en met 8 blijven dan ook 
dezelfde samenstelling behouden. De 
groepen 2 worden wel opnieuw ingedeeld, 
zodat deze volgend jaar in twee groepen 3 
kunnen. De groepen 1 blijven zoals ze zijn. 
 
 
 
Locatie Kids First 
 
Zoals we al hebben aangegeven, krijgt de 
Emmaschool volgend schooljaar 16 groepen. 
Aangezien we al het speellokaal in de 
Zonnebloem in gebruik hebben als extra 
lokaal, is er geen ruimte meer in de school 
voor een 16e groep.  
Gelukkig is er een lokaal beschikbaar 
gekomen in het gebouw van Kids First. Dit 
gebouw staat aan het eind van de Prinses 
Irenestraat en is op loopafstand van het 
hoofdgebouw.  
Na overleg is er besloten om daar groep 7A 
van Juf Tineke en Juf Mia naar toe te laten 
gaan.  
Meer informatie hierover zie bijlage. 
 
 
 


