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Mad  
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Meer dan € 22.000,-=   
Meer dan € 22.000,=  hebben we SAMEN opgehaald en gedoneerd voor al die mensen in de Oekraïne 

die het zo zwaar hebben. Schrijf dit nu supertrots in deze Weekbrief. Elke dag 
keken we weer met verbazing naar het oplopende bedrag via de QR-code op 
de bank maar ook naar al die contanten die ingeleverd werden. Dat EMMA een 
hart heeft voor OEKRAÏNE….. dat lijkt me overduidelijk.  
 

Heb gisterenmiddag gebeld met de Stichting KOM OVER EN HELP (www.komoverenhelp.nl) en hen 
verteld dat we vandaag dit bedrag naar hen over gaan maken. Ze waren diep onder de indruk. 
Hebben mij verzekerd dat het hele bedrag terecht komt bij de mensen die het nu nodig hebben. 
Opvang, voedsel, traumahulp en meer.  
 

Namens hen en namens ons allen enorm bedankt voor ieders 
enorme inzet!! Ook dank aan alle opa’s, oma’s, neven, nichten, 
buren en meer!!!  

 
Gisterenmiddag kwam de feestcommissie Serious ReKES bij elkaar. Collega’s en ouders uit de 
Ouderraad. Wilde plannen werden gedeeld en uitgewerkt. Daar gaan we u, jullie en het team bij 

nodig hebben. In de uitvoering daarvan maar ook om samen het feest te gaan 
vieren op 20 mei a.s.  
Nog deze maand zullen we laten weten wat de plannen zijn en waar iedereen 
aan mee kan doen. Houd de berichtgeving met de titel Serious ReKES goed in 
de gaten! 

 
Naast veel activiteiten, muziek, eten en drinken zullen we ook HEEL EMMA 
BAKT een rol laten spelen. Binnenkort meer info!  
 
NB. Serious ReKES wordt opgezet om met elkaar er voor te zorgen dat onze 
schoolpleinen uitdagend, groen waar kan en duurzaam kunnen worden 
vernieuwd. Heeft u ideeën, wilt u meedenken over inrichting of sponsoring? We lezen het graag! 
 

De Emmabeurs gaat door! 
We hebben vandaag veel aanmeldingen mogen ontvangen om te komen helpen 
tijdens de kleding & speelgoedbeurs op woensdag 13 april, dank daarvoor. 
Wil je spullen inbrengen, dan kun je vanaf nu een inbrengnummer aanvragen via 
kledingbeurs@kon-emmaschool.nl .  
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Wo 13 apr.   EMMA Kledingbeurs  
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar. SAVE THE DATE 
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Voor alle regels rondom het inbrengen van spullen, zie de bijlage. Ook kun je bij bovenstaand 
emailadres terecht met al je vragen rondom de beurs. 
Wij hebben er zin in! Groetjes Julia, Astrid en Suzanne 

 
In de bijlage een flyer van Hart over een workshop hoe je je eigen film of vlog kunt 
maken.  
 

Dat was het voor deze week. Namens het bruisende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en 
jullie allen een mooi en gezellig weekend en tot de volgende Weekbrief, 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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