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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze tijd van quarantaines is plannen maken voor een EMMA-feest een vreugdevolle bezigheid. 

Gisteren hebben we met de feestcommissie verdere plannen gesmeed. 
Met de nieuwe versoepelingen in zicht zou het toch moeten gaan lukken!! 
 
Binnenkort, na de voorjaarsvakantie, gaan we u en jullie uitnodigen, uw 
hulp hiervoor inroepen en meer bekend maken over het programma. 
Livestream, Glazen Huis, lekker eten met elkaar, spellen, veiling, taarten 
bakken, feestvieren en nog veel meer.  

SAVE THE DATE → vrijdag 20 mei 2022 
 
De rapporten 
Rapporten zijn bijna klaar. Ze komen in een envelop mee naar huis en gaan daar in de bijbehorende 
rapportmap. Morgen voor de groepen 3 t/m 8, begin komende week voor de groepen 2. Heb er 

inmiddels al veel gelezen! Om trots op te zijn. En, ik blijf het herhalen, zeker als je 
kijkt naar al die momenten dat gewoon naar school gaan geen optie was.  
 

Beoordeling taal, woordenschat en (werkwoord-)spelling 
Voorheen hadden wij voor taal, woordenschat en (werkwoord)spelling een 
beoordeling, die alleen gold voor de Koningin Emmaschool. Nu we over zijn 
gestapt naar een nieuw administratiesysteem, gaan we voor deze vakken mee 
met de landelijke norm. Deze norm is strenger dan de norm die wij eerder 
hanteerden. Het is goed om hier rekening mee te houden tijdens het lezen van 

het rapport van uw zoon/dochter. 
 
LET OP: Ouders van leerlingen in de groepen 3 t/m 7: het klopt, er zitten geen CITO- 
uitslagen bij. U ziet het goed. I.v.m. een nieuwe opzet/format volgen deze later. 
(leerlingen van groep 8: bij deze leerlingen zijn wel de vertrouwde CITO resultaten te 
vinden, samen met het uitstroomprofiel). 
 
Middengesprekken 
Heeft u allemaal ingeschreven? Tot morgen (vrijdag)- middag 17.00 uur staan de ‘ lijnen’ nog open.  
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Vrij. 11 febr.  Sluiten inschrijven Midden-/Advies 8 gesprekken via Social Schools om 17.00 uur 
Vrij. 11 febr.   Rapporten mee 
Di. 15 febr.  Middengesprekken 1 t/m 7 – Adviesgesprekken groep 8 
Wo. 16 febr.   Middengesprekken 1 t/m 7 – Adviesgesprekken groep 8 
za 19 – zo 27 febr.          Voorjaarsvakantie 
 
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar. SAVE THE DATE 
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Sport en Cultuur:  

Onze stad kent een Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit om er voor te zorgen dat alle 
kinderen gebruik kunnen maken van faciliteiten die voor hen beschikbaar zijn. Speciaal 
als de eigen portemonnee niet zo groot is. Kijk eens op deze website:  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/ 
En onderaan de Weekbrief een aantal, voor het Jeugdfonds, belangrijke spelregels! 

 
Nog één week. Vanaf zaterdag 19 februari hebben we een week vrij. Voorjaarsvakantie. Uiterlijk 
donderdag 17 februari laten we u weten hoe we na de vakantie weer verder gaan. En dan bedoel ik 

natuurlijk met alle versoepelingen die er naar verwachting aan gaan 
komen………..toch? 
 
Het weekend komt er aan. Namens het altijd-weer-doorzettende-team 
wens ik u en jullie voor later een gezellig weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief.  

 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
P.S. Vanaf deze week ben ik weer de vrijdag vrij….. Vanaf volgende week weer mijn oude vertrouwde maandag 
tot en met donderdag.  
 

 
 
 
 
 
 

Dit zijn de belangrijkste 8 Jeugdfonds spelregels voor 2022:  

1. Voor Haarlem Pashouders geldt in 2022 een speciale actie met een maximale bijdrage voor sport en 
cultuur van € 500,- inclusief een waardebon van maximaal € 100,- voor kleding en materialen.   

2. De maximumbedragen voor niet-Haarlempashouders blijven € 225,- voor sport en € 450,- voor 
cultuur, inclusief een waardebon van maximaal € 85,-voor kleding en materialen.    

3. Aanvragen gelden normaal voor 12 maanden. Maar aan wie in het voorjaar 2022 nieuw instapt in 
seizoensgebonden lessen zoals bijvoorbeeld voetbal, kennen we eenmalig naar rato contributie en 
waardebon toe. Per 1 september 2022 kan dan een vervolgaanvraag van 12 maanden worden 
gedaan.  

4. Te late aanvragen voor het seizoen van 1 september 21/22 kunnen we tot 1 maart a.s. nog bij 
uitzondering goedkeuren, mits de vervolgaanvragen per 1 september 2022 en daaropvolgende 
seizoenen op tijd worden gedaan.    

5. 1x sport én 1x cultuur mogen weer naast elkaar worden aangevraagd (naast diplomazwemmen mag 
1x sport óf 1x cultuur).    

6. Zwemaanvragen accepteren we met de bevestiging dat het kind binnen 2 maanden kan starten met 
zwemmen.   

7. Scouting valt nu onder cultuur. Zumba valt onder sport. Fitness kan aangevraagd worden bij door ons 
goedgekeurde fitness-scholen.   

8. De algemene spelregels gelden voor kinderen met een Haarlem of Zandvoort Pas. Voor kinderen in 
bijzondere situaties zonder pas, kunnen we een uitzondering beoordelen. Neem dan contact met ons 
op.    
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