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Vanuit de directie
De meeste ouders hebben we inmiddels een keer ontmoet op het plein, bij een kopje koffie op de
eerste maandag, in de gang, via de e-mail of telefoon. We zijn goed gestart dit schooljaar en voelen
ons heel welkom op de Emmaschool.
Voor wie contact met ons zoekt: Marcelle is aanwezig op maandag en woensdag, ik ben aanwezig op
maandag, dinsdag, een gedeelte van de woensdag en donderdag. Mochten er dringende zaken zijn
dan kunt u altijd bellen, langskomen of een e-mail sturen op j.smeltink@scholengroepveluwezoom.nl
of m.visser@scholengroepveluwezoom.nl.
Het e-mailadres emmaschool@scholengroepveluwezoom.nl is ook nog steeds bereikbaar.
U heeft misschien al gezien dat het Emma Bulletin een iets minder spectaculaire uitstraling heeft
gekregen en de website van onze school nog niet helemaal up-to-date is. Het oude Emma Bulletin en
de website vereisen wat tijd om ons in de technische kant te verdiepen. Aangezien er zoveel nieuwe
zaken op ons af komen, hebben we besloten om dat niet onze prioriteit te laten zijn. Vandaar dat u
het Emma Bulletin vanaf nu in een Word-document zult aantreffen.
Vanaf de tweede helft van het schooljaar starten alle scholen van Scholengroep Veluwezoom een
compleet nieuwe website en komt er ook een ouderapp. Daar zullen wij als Emmaschool ook in
meegaan.
U ontvangt bij deze e-mail ook de jaarkalender, waarin alle bijzonderheden van dit schooljaar
vermeld staan.
Judith Smeltink
Adjunct-directeur

Vanuit de oudervereniging
Ook dit schooljaar zal weer aan ouders gevraagd worden om de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee
ondersteunt de oudervereniging de school bij het organiseren van diverse activiteiten.
Omdat wij dit schooljaar voor het eerst te maken hebben met de AVG, de nieuwe wet op de privacy,
moeten ouders de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken tegen het verstrekken van hun
gegevens aan de oudervereniging. Het gaat hierbij om het doorgeven van naam, achternaam, groep
van het kind en inschrijfdatum.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan moet u dat uiterlijk maandag 3 september om 8.30u
doorgegeven hebben op j.smeltink@scholengroepveluwezoom.nl
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Mocht u hier geen bezwaar tegen hebben, dan ziet u de berichtgeving van de oudervereniging
vanzelf verschijnen.
De eerste vergadering van de OV zal plaatsvinden op maandag 17 september om 20.00u.

Puck&Co
We zijn dit schooljaar bezig om ons contact met Puck&Co te versterken. Er is meer overleg tussen
hen en de school, zodat de aanpak van de school en Puck&Co zo goed mogelijk op elkaar afgestemd
kan worden en de samenwerking zo prettig mogelijk is voor alle partijen. De peuters van Puck&Co
spelen ook al regelmatig mee met onze kleuters en worden betrokken bij activiteiten.
Aangezien de peuters van Puck&Co ook op het kleuterplein spelen en zij wettelijk verplicht zijn om
een afgesloten speelruimte te hebben, wordt er binnenkort een hekje geplaatst bij de uitgang naar
het kleuterplein. Als dit hekje gesloten is, kunnen peuters dus niet zomaar de school in en uit lopen
zonder hulp van een volwassene.
Het is u misschien ook al opgevallen dat de buitendeuren vaker dicht zijn onder schooltijd. Op het
moment dat er geen toezicht mogelijk is op de buitendeuren, kiezen we ervoor om ze af te sluiten,
zodat niemand ongezien naar binnen of naar buiten kan lopen.
Mocht u in de school moeten zijn en de deur dicht aantreffen, dan mag u natuurlijk gewoon
aanbellen en zal de deur voor u geopend worden.

Sportinstuif
Vervelen tijdens je vrije uren? Dat is niet nodig! Sportbedrijf Rheden organiseert wekelijks
terugkerende sportactiviteiten voor de jeugd, jongens en meiden van 4 t/m 12 jaar, in de
Gemeente Rheden. Bewegen is niet alleen belangrijk voor de jeugd en hun gezondheid, maar ook
gezellig en goed voor de sociale vaardigheden.
Kinderen uit het basisonderwijs kunnen tijdens de sportinstuiven deelnemen aan diverse sporten in
sporthal Theothorne. Elke week een andere activiteit. Voetbal, turnen, atletiek, judo, een tikspel, je
kunt het zo gek niet bedenken. Deelname is GRATIS, dus kom lekker meedoen. Inschrijven is niet
nodig!
Waar: Sporthal Theothorne (Ericaplein 3, Dieren)
Tijd: van 15.30 - 16.30 uur
Leeftijd: van 4 tot 12 jaar
Sportieve groet,
Rick Verdouw
Combinatiefunctionaris / Sportbedrijf Rheden

Viëtorstraat 2 6953BR Dieren

Belangrijke data
Donderdag 6 september 2018
Vrijdag 7 september 2018
Dinsdag 11 september 2018
Vrijdag 14 september 2018

Maandag 17 september 2018
Vrijdag 28 september 2018
Dinsdag 9 t/m donderdag 11 oktober 2018
Zaterdag 13 t/m zondag 21 oktober 2018
Dinsdag 23 oktober 2018

Schoolreis groep 1-2 “Land van Jan Klaassen”
Studieochtend: groep 1 t/m 4 is vrij
Schoolreis groep 3 t/m 6 ”Burgers Zoo”
Informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen
Groep 1 t/m 4: 11.30u – 12.00u
Groep 5 t/m 8: 14.15u – 14.45u
Nadere informatie hierover volgt nog
Eerste vergadering Oudervereniging 20.00u
Studiedag: groep 1 t/m 8 is vrij
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Herfstvakantie
Informatie-avond groep 8 voor ouders en
kinderen 19.00u – 20.00u

