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Mad  
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De wereld staat niet stil. Steeds opnieuw worden we geconfronteerd met onrust. De oorlog in de 
Oekraïne houdt ons allen bezig. We vinden het dan ook echt mooi om morgen samen er voor te 

zorgen dat we hen daar en hier een hart onder de riem kunnen gaan 
steken.  
 
P.S. De GGD stuurde een informatiebrief met de titel:  “Met je kind praten 

over de oorlog" en “Talking to your child about war”.  We sturen deze met 

deze Weekbrief mee. 

De QR-code die iedereen kreeg is druk gescand en gebruikt. Zelfs opa’s en oma’s en andere 
familieleden hebben die gekregen. Gisterenavond heb ik nog gekeken en toen stond de teller al op 
ruim € 1500,-- En dan moeten de sponsorlopen nog beginnen!! 
 
 
VRIJDAG 4 MAART:  
 
DE KLEUTERS EN GROEP 2/3: 

- Activiteiten op het kleuterplein. Per klas leggen ze op een vaste tijd een 
parcours af. Daar zit natuurlijk ook de glijbaan bij.  

-  
 

GROEPEN 3 en 4: 
- Ook daar een parcours, voor iedere groep een eigen tijd. Door 

hoepels, over het voetbalveld, een muurtje overklimmen, stempel 
halen en doorrrrrrrrrrr….. 

-  
 
GROEPEN 5 t/m 8: 

- Schaatsen (in hun onesies) op de IJSbaan. Met al die schaatslessen worden 
dat vast veel snelle rondjes! 

 
U bent allemaal uitgenodigd om aan te moedigen!  (Heb ook de krant gevraagd om te komen…ben 

benieuwd of ze de uitnodiging aanvaarden      ) 
 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 23 – 3 maart 2022 

 

 

 

Vrij   4 mrt.   EMMA           OEKRAÏNE  
Wo 13 apr.   Kledingbeurs (o.v.h.)  
 
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar. SAVE THE DATE 
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Afgelopen week hebben de kinderen een brief meegekregen over de gedichtenbundel die we als 

school (leerlingen én collega’s) hebben gemaakt.. Superleuk natuurlijk om 

zo’n gedichtenbundel speciaal van de Koningin Emmaschool te hebben.  

Als u dit unieke exemplaar (eenmalige uitgave) in uw bezit wilt hebben 

dan moeten de ingevulde bestellijsten uiterlijk woensdag 10 maart in ons 

bezit zijn! Kinderen kunnen deze bij de eigen leerkracht inleveren. (ook 

digitaal bij deze weekbrief te vinden).  

 

Hoera de voorjaarsbeurs van de Emmabeurs gaat weer van start! 

Na 2 jaar staan we te trappelen om de Emmabeurs weer op te starten. 

We gaan de beurs weer als vanouds houden, zonder extra 

maatregelen. 

Omdat er veel nieuwe ouders op de Koningin Emmaschool zijn 

gekomen in de tussentijd en het bij andere ouders misschien wat is 

weggezakt. 

in de bijlage vindt u een uitgebreide uitleg. 

 

PADELCLINIC TPV PIM MULLIER 

Dinsdag 8 maart van 16.00-18.00 uur wordt er door TPV Pim Mulier in Haarlem voor kinderen van 10 

t/m 18 jaar een Padelclinic georganiseerd. Iedereen van 10 – 18 jaar mag meedoen. Zie bericht 

onderaan deze Weekbrief.  

Na alle informatie van afgelopen week houden we het voor nu hierbij. Namens mijn gemotiveerde 

collega’s wens ik u en jullie allen een mooie dag morgen toe en een fijn en zonnig weekend! 

Vriendelijke groet, 

Nanda Klaassen  
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