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Beste oude
rs / verz

orgers,

Hierbij on
tvangt u 

de school
kalender 

voor het 
schooljaa

r 

2017 - 2018. Met deze 
kalender 

willen wij u graag
 goed 

informeren over
 de activ

iteiten in
 het kom

ende scho
oljaar. 

Op het moment dat d
eze kalen

der gedr
ukt wordt, is h

et 

schooljaa
r pas net

 begonnen
. Daardoor 

kan het v
oorkomen dat 

we onverho
opt moeten af

wijken van 
de geplan

de activit
eiten in 

deze kale
nder. Natuurlijk 

zullen wij u daar
 zo vroeg

 mogelijk 

over info
rmeren.

Op de eers
te pagina

’s van dez
e kalende

r vindt u
 niet 

alleen bek
nopte inf

ormatie over
 onze sch

ool, maar ook d
e 

belangrijk
ste zaken

 uit de sc
hoolgids. 

De schoolg
ids zelf 

ontvangt
 u digitaa

l.

Neemt u ook e
ens een k

ijkje op o
nze faceb

ookpagina
 en 

twitteracco
unt. Daar geven

 wij het hel
e jaar do

or een 

kijkje in 
het dage

lijks leven
 op en ro

nd school
.

Met vriend
elijke gro

et, 

Jenny van
 Hove

kijkje in 
het dage

lijks leven
 op en ro

nd school
.
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De Emmaschool is een christelijke 
basisschool, waar we de wereld van 
kinderen groter maken. Wij staan voor 
onderwijs waar kinderen vaardigheden 
aanleren om nu en straks, zelfstandig 
te leven in een wereld waarin veel 
gebeurt. We doen dat door de kinderen 
op school bewust te maken van alles 
om hen heen.  

Onze school is een plaats waar 
kinderen hun kwaliteiten en talenten 
kunnen ontdekken, onderzoeken 
en ontwikkelen. Het is een plek van 
waaruit de wereld wordt verkend. 
Het aanbieden van vakken als natuur 
& techniek, aardrijkskunde en de 
creatieve vakken zijn daarbij een 
vertrekpunt. Kinderen ontwikkelen 
zich op hun eigen niveau en leren 
samenwerken. Met moderne 

media gaan kinderen nog verder op 
onderzoek uit en halen we de wereld 
om ons heen naar binnen. 

Door theorie te verbinden met de 
praktijk, zorgen wij voor meer plezier. 
Het doel is dat ieder kind ervaart wat hij 
of zij leert. Vanuit een veilige omgeving 
mogen kinderen op verschillende 
ma nier leren en ontdekken waar ze 
goed in zijn. Er is alle aandacht voor 
de zelfstandigheid van ieder kind, het 
maakt ze bewust van zichzelf en van 
de wereld om hen heen.

Zo is elk schooljaar op de Emmaschool 
voor kinderen een ontdekkingstocht 
en leren ze in vertrouwen, met nieuwe 
kennis en plezierige ervaringen, de 
wereld tegemoet te treden.

Wij zijn een gezonde school en 
hebben daarom een aantal afspraken 
gemaakt. Op dinsdag en donderdag 
hebben wij onze fruitdagen. Alle 
kinderen nemen dan fruit mee naar 
school. Mochten er bijzondere omstan-
dig heden zijn waardoor uw kind geen 
fruit mee kan nemen, bespreek dit 
dan met de leerkracht van uw kind, 
om teleurstellingen te voorkomen. 

Uiteraard mogen kinderen ook op 
andere dagen fruit meenemen. Alle 
kinderen eten op school. De kinderen 
nemen hiervoor hun eigen lunch mee 
en een theedoek die als placemat kan 
functioneren. Wij willen u vragen om 
geen snoep mee te geven, maar iets 
gezonds.

De Emmaschool maakt 
je wereld groter

Eten en drinken
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Het vieren van een verjaardag is een 
belangrijke gebeurtenis voor een kind. 
Daar hoort het uitdelen van een traktatie 
bij. Het kan zijn dat er in de klas van uw 
kind misschien kinderen zitten met een 
bepaalde voedselallergie of kinderen die 
vanwege hun geloof bepaalde traktaties 
niet mogen eten. 

Het is het leukst wanneer iedereen kan 
meegenieten van de traktatie. Wij willen 
u vragen hier zoveel mogelijk rekening 

mee te houden. Voor speci fieke vragen 
kunt u terecht bij de groeps leerkracht. 

Naast het trakteren is het een mooie 
traditie dat kinderen op hun verjaardag 
met 2 medeleerlingen de klassen rond 
mogen. Daar hoort ook een felicitatie 
van iedere leerkracht bij, We dragen 
graag bij aan de verjaardagsbeleving 
van ieder kind, maar hier hoeft géén 
traktatie bij!

Trakteren
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Ouders zijn altijd welkom in de school ook naast de reguliere contact-
momenten zoals opgenomen in de jaarplanning. In de schoolgids treft u nog 
meer informatie over contactmomenten met ouders. Via DigiDUIF kunt u alle 
leerkrachten ook bereiken.

De Emmaschool is een Kanjerschool. 
De kanjertraining bouwt van groep 
1 t/m 8 aan kanjers. Kanjers, die 
trots zijn op zichzelf, sterk staan in 
deze maatschappij, weerbaar zijn 
tegen vervelend (pest)gedrag en 
zelf niet meedoen aan dit gedrag. 
Het belangrijkste doel van de Kanjer-
training is dat een kind positief over 

zichzelf en de ander leert denken.
Eén van de uitgangspunten van onze 
school is dat kinderen met plezier naar 
school kunnen gaan en dat leren en 
werken leuk is. Voor een goede sfeer 
zijn duidelijke regels en afspraken 
nodig. We hanteren hiervoor een 
aantal basisafspraken.

Op de Emmaschool hebben we een 
continurooster. Alle groepen van de 
Emmaschool gaan iedere dag van 8.30 
– 14.00 uur naar school. De groepen 1 
t/m 4 hebben twaalf extra dagen vrij. 
Deze staan vermeld op de kalender.

Deze basisafspraken gelden voor 
iedereen: 
•  Wij gaan respectvol met elkaar 

om 
•  Wij zijn allemaal verschillend en 

dat mag 
•  Wij komen niet aan een ander, als 

die dat niet wil 
•  Wij praten met en niet over 

elkaar 
• Wij lachen met en niet om elkaar 
•  Wij mogen op een goede manier 

boos zijn 
•  Wij doen er alles aan om 

problemen samen op te lossen 
•  Wij gaan zorgvuldig om met de 

spullen van een ander en van 
onszelf

Regels en afspraken

SchooltijdenOuderbetrokkenheid

‘Op school vinden wij het belangrijk dat 

de leerlingen, leerkrachten en ou
ders zich 

veilig en gehoord, gezien en gewa
ardeerd 

voelen en op een gelijkwaardige m
anier 

samenwerken aan een optimale ontwikkeling 

van het kind.’

"Wij zijn allemaal
   verschillend en dat mag!"
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De groepen 3 t/m 8 hebben 1x per week gym in de gymzaal aan de Groenlingweg. 
Deze vinden plaats op de volgende dag: 
 
Maandag 8.30 - 14.00 uur: groep 3 t/m 8 Groenlingweg
 
Hiernaast hebben de groepen 3 en 4 een extra beweegmoment op het plein.
 
Afspraken gymlessen: 
•  De leerlingen dragen tijdens de lessen gymkleding en gymschoenen. 

Deze spullen worden na de gymles weer mee naar huis genomen;
• Sieraden zijn tijdens de gymlessen niet toegestaan;
• Haren die vast kunnen, worden vastgemaakt in een staart o.i.d.; 
•  Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen aan de gymles 

verwachten wij een briefje van de ouder/verzorger. 

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. 
Deze gymlessen zijn op de donderdagmiddag en starten in oktober.  

Gymlessen
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Directeur   Jenny van Hove

Startgroep   Danielle Bilderbeek en Natascha Boerkamp

Groep 1/2 B   Marieke de Jong en Lissy IJsseldijk

Groep 1/2 A   Manon Sielias en Heleen de Boer

Groep 3    Mariska Westra en Judith van Dusseldorp

Groep 3/4   Esther Bron en Joyce ter Haar 

Groep 5    Suzanne van der Zwan en Judith Louter

Groep 6    Riëtte Bosman en Anja van de Pol

Groep 7    Ciska Bakker en Judith Louter

Groep 8    Sanne Mulder

IB-er groep 1 – 4    Mariska Westra

IB-er groep 5 – 8     Marjolein de Jong

Rekencoördinator   Joyce ter Haar

Leesspecialist    Judith van Dusseldorp

Cultuurspecialist   Anja van de Pol

VVE coordinator   Mariska Westra

OR aanspreekpunt  Marieke de Jong

Sm@rties leerkracht  Marjolein de Jong

ITK leerkracht   Bianca van Dommelen

Onderwijsassistent  Ank Smits

Administratief medewerker Janny Harmsen

Het team
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

35 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

8.30 uur: inloop  
schoolmaat-
schappelijk werk Groep 1 t/m 4 vrij

17.00-19.00 
uur:startactiviteit. 
Vossenjacht

37 11 12 13 14 15 16 17

oudergesprekken oudergesprekken

38 18 19 20 21 22 23 24

19.00 uur:  
MR-vergadering Prinsjesdag

39 25 26 27 28 29 30

Groep 1 t/m 4 vrij
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

Informatie  
avond groep 8

8.30 uur: inloop 
opvoedspreekuur

Dierendag                        
Informatie  
avond groep 8

8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2a, 3, 5 en 7

41 9 10 11 12 13 14 15

•  9.00-12.00 uur: 
Open dag op alle 
basisscholen  
in Apeldoorn

•  19.45 uur: 
ouderpanel

8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2b, 4, 6 en 8 Herfstvakantie Herfstvakantie

42 16 17 18 19 20 21 22

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

43 23 24 25 26 27 28 29

hoofdluiscontrole

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4 Wintertijd
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 30 31 1 2 3 4 5

open lessen

Halloween

open lessen open lessen open lessen open lessen

45 6 7 8 9 10 11 12

8.30 uur: inloop 
schoolmaat-
schappelijk werk

Nationaal 
schoolontbijt; 
19.00 uur: MR- 
vergadering Sint Maarten

46 13 14 15 16 17 18 19

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

47 20 21 22 23 24 25 26

oudergesprekken oudergesprekken

48 27 28 29 30
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

48 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

Sinterklaas

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

50 11 12 13 14 15 16 17

8.30 uur: inloop 
opvoedspreekuur

8.30uur: Kerst-
knutsel voor  
ouders peuters 
 t/m groep 4

51 18 19 20 21 22 23 24

kerstontbijt Kerstvakantie Kerstvakantie

52 25 26 27 28 29 30 31

1e Kerstdag

Kerstvakantie

2e Kerstdag
 
Kerstvakantie

 
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstvakantie
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 1 2 3 4 5 6 7

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

2 8 9 10 11 12 13 14

• hoofdluiscontrole
•  8.30 uur: inloop 

schoolmaat-
schappelijk werk

13.45 uur: 
oliebollenfeest

3 15 16 17 18 19 20 21

19.45 uur: 
ouderpanel

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31

19.00 uur: MR- 
vergadering

Gelukkig nieuwjaar!
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

8.30 uur: inloop 
opvoedspreekuur

7 12 13 14 15 16 17 18

• Valentijnsdag                   
• Groep 1 t/m 4 vrij

•  Rapport portfolio 
mee naar huis

• Disco

8 19 20 21 22 23 24 25

Vóór 1 maart 
leerlingen groep  
8 aanmelden  
bij het VO Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

9 26 27 28

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9 1 2 3 4

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

10 5 6 7 8 9 10 11

19.00 uur:  
MR-vergadering

•  8.30 uur: inloop 
schoolmaat-
schappelijk werk

• hoofdluiscontrole
• oudergesprekken oudergesprekken

11 12 13 14 15 16 17 18

open lessen open lessen open lessen open lessen

•  Vrije dag voor 
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

• open lessen

12 19 20 21 22 23 24 25

8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2a, 3, 5 en 7 Zomertijd

13 26 27 28 29 30 31 1

•  8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2b, 4, 6 en 8

• Grote rekendag Paasbrunch Goede vrijdag 1e Paasdag
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

14 2 3 4 5 6 7 8

2e Paasdag
8.30 uur: inloop 
opvoedspreekuur

15 9 10 11 12 13 14 15

Open dag alle 
basisscholen 
in Apeldoorn                               
Groep 1 t/m 4 vrij

Alle ouders van de 
kinderen van groep 
8 zijn geïnformeerd 
over de toelating 
VO

16 16 17 18 19 20 21 22

Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Koningsspelen

17 23 24 25 26 27 28 29

Koningsdag Meivakantie Meivakantie

18 30

Meivakantie
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18 1 2 3 4 5 6

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Dodenherdenking 

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Meivakantie Meivakantie

19 7 8 9 10 11 12 13

•  8.30 uur: inloop 
schoolmaat-
schappelijk werk

•  19.00 uur: 
Mrvergadering Hemelvaartsdag

vrije dag voor  
alle kinderen Moederdag

20 14 15 16 17 18 19 20

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4 1e Pinksterdag

21 21 22 23 24 25 26 27

2e Pinksterdag

22 28 29 30 31
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

8.30 uur: inloop 
opvoedspreekuur, 
's middags: groep 8 
naar VO

's middags:  
groep 8 naar VO

8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2a, 3, 5 en 7

24 11 12 13 14 15 16 17

Vrije dag voor  
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

8.45 uur: 
Emmashow groep 
1/2b, 4, 6 en 8 Vaderdag

25 18 19 20 21 22 23 24

schoolkamp  
groep 8

schoolkamp  
groep 8

•  19.00 uur: MR-
vergadering

•  schoolkamp  
groep 8

schoolkamp  
groep 8

schoolkamp  
groep 8

26 25 26 27 28 29 30 1

schoolreis  
groep 1 t/m7;

Rapport/ portfolio 
mee naar huis
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

27 2 3 4 5 6 7 8

oudergesprekken oudergesprekken

Vrije dag voor 
de kinderen van 
groep 1 t/m 4

28 9 10 11 12 13 14 15

afscheid groep 8 Kijken in de klas Juffendag Picknick Zomervakantie Zomervakantie

29 16 17 18 19 20 21 22

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

30 23 24 25 26 27 28 29

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

31 30 31

 Zomervakantie  Zomervakantie

Nog een paar nachtjes slapen

en dan... ZOMERVAKANTIE!
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WK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

31 1 2 3 4 5

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

32 6 7 8 9 10 11 12

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

33 13 14 15 16 17 18 19

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

34 20 21 22 23 24 25 26

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

35 27 28 29 30 31

Weer naar school
We gaan weer 
naar school!We gaan weer 
naar school!
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Opvangmogelijkheden bij BSO Emma
BSO Emma kunt u vinden op de school. De BSO biedt opvang voor de 4 t/m 12 
jarigen op alle ochtenden voor schooltijd en alle middagen na schooltijd. De 
BSO heeft een eigen leuk ingerichte ruimte en maakt ook gebruik van de grote 
hal van de school en de fantastische keuken. Iedere dag kunt u de kinderen 
buiten vinden op het schoolplein. BSO Emma wil graag voor de kinderen een 
ontspannen en een gezellige opvangplek zijn. Het is belangrijk dat de kinderen 
vanuit school in een ontspannen sfeer komen bij de BSO, waar dagelijks een 
activiteit wordt aangeboden, maar kinderen vrij zijn om te kiezen met wat en 
met wie ze willen spelen.

Incidentele opvang
Er zijn veel ouders die geen gebruik maken van kinderopvang. Toch zijn er 
soms momenten waarop u met een opvangprobleem zit. Bijvoorbeeld omdat 
opa en oma die normaal oppassen een weekje op vakantie zijn of omdat u een 
weekje extra moet werken. Bij Kindercentrum.nl is het mogelijk om uw kind 
kosteloos in te schrijven, zonder daar direct een plaatsing aan te hangen. Uw 
kind is dan bij ons in het systeem bekend en wanneer u een keer opvang nodig 
heeft, neemt u contact met ons op. Als er ruimte is op de groep, kunt u gebruik 
maken van deze incidentele opvang en krijgt u aan het eind van de maand 
gewoon een factuur voor de afgenomen blokken. U zit dus nergens aan vast, 
maar heeft zo wel een back-up.

Loop eens naar binnen
Enthousiast? Wilt u meer informatie over opvang bij BSO Emma, loop dan  
eens naar binnen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Voor meer infor-
matie over opvangmogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van Kindercentrum.nl. Op de website staat een rekenmodule 
waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor de kinderopvang.

Kindercentrum.nl Apeldoorn
Tel: 088-7500801
Mail: apeldoorn@Kindercentrum.nl
Website: www.Kindercentrum.nl

Kinderopvang binnen  
onze school
Onze school werkt voor goede 
kinderopvang samen met 
Kindercentrum.nl. Kindercentrum  
sluit aan bij de visie van onze school 
en biedt opvang in een veilige en 
uitdagende omgeving.

Visie Kindercentrum.nl
Kindercentrum.nl biedt alle vormen 
van kinderopvang aan in of bij en in 
samenwerking met de basisschool. 
Kinderopvang niet omdat ouders 
moeten werken, maar omdat het  
leuk is om naar toe te gaan. Dat is  
de opvang waar wij iedere dag hard 
aan werken en blij van worden.

Spelen, beleven en ontdekken.  
Bij Kindercentrum.nl vindt u mede-
werkers die van dit centrale thema 
echt werk maken! Onze medewerkers 
hebben oog voor het kind. Dat ziet u 
terug in een goede balans tussen rust 
en activiteit en structuur en flexibiliteit.

•  Wij organiseren Kinderopvang voor 
0-13 jarigen in of bij de school 

•  Wij werken samen met de school 
•  Wij hebben oog voor uw kind
•  Wij maken echt werk van onze 

activiteitenthema’s 
•  U regelt zelf uw opvang online 
•  Wij zijn flexibel waar dat kan

Kinderopvang  
en BSO
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PCBO Emmaschool
Thorbeckestraat 8

7331 RG Apeldoorn

Tel.: 055 533 37 69

emma@pcboapeldoorn.nl

www.emma.pcboapeldoorn.nl

Emmaschool is onderdeel van:
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