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Mad  
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De week begon verrassend: De vader van Vianne van Baekel, Michael, bracht een grote hoeveelheid 

kleine plantjes, potjes en aarde, om met de leerlingen de lente te 
kunnen inleiden.  
Michael werkt bij Syngenta Flowers. Syngenta Flowers | Globaal en 
zij boden ons dit aan.  
 
Vanmorgen hebben de leerlingen van de TOPPklas 
er met elkaar voor gezorgd dat alle plantjes op de 
juiste plek kwamen, samen met de 

gebruiksaanwijzing.  
Michael: enorm bedankt hier voor!  
 
 
KONINGSSPELEN 2022  
Op vrijdag 22 april 2022 zullen de Koningsspelen op de Koningin Emmaschool worden gehouden. Deze 

vinden plaats op het sportveld van voetbalvereniging H.F.C. E.D.O. aan de mr. J. 
Gerritszlaan 2. 
  
Het thema van de Koningsspelen is dit jaar “Voel je fit”.   
 
Om deze dag tot een succes te maken hebben wij uw hulp hard nodig.   
 

Wie kan ons helpen?  
 
De groepen 1 t/m 4 worden in groepjes ingedeeld met kinderen uit de eigen groep. Als u zich opgeeft 
om te helpen dan kijkt de eigen leerkracht hoe de groepjes ingedeeld zijn. U kunt, als u dit aangeeft 
bij de inschrijving, bij uw kind in het groepje worden ingedeeld. Tenzij:   

• u zelf aangeeft dat u liever niet bij uw eigen kind wil worden ingedeeld.  

• de leerkracht denkt dat het niet verstandig is. Hij/zij overlegt dan met u.  
De groepen 5 t/m 8 sporten in gemengde groepen en gaan langs de onderdelen. U kunt helpen door 
een onderdeel te begeleiden.  

 
Ook zoeken we een ouder of ouders die donderdag 21 april tussen 15.30 uur en 
16.30 uur met ons naar het veld kunnen rijden om de materialen naar het sportveld 
te brengen. Liefst een busje of auto met aanhanger. En op vrijdag 22 april rond 12.30 
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Wo 13 apr.   EMMA Kledingbeurs  
Vrij 22 apr.  Koningsspelen 
Za 23 apr. tm zo 8 mei MEIVAKANTIE 
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar. SAVE THE DATE 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.syngentaflowers.com/nl
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uur hebben we dan ook weer een auto / busje / auto met aanhanger nodig om alles terug te brengen. 
In het onderstaande formulier kunt u zich daar ook voor aanmelden.  

  
WILT U ONS HELPEN?  
Om te helpen kunt u zich aanmelden via deze link.  
https://forms.gle/tvYbSBgVjoGUxSV4A 

  
Verdere informatie ontvangt u minimaal een week van tevoren. Alvast bedankt voor uw 
aanmelding, namens alle kinderen en leerkrachten van de Koningin Emmaschool.  
 
Onze gymleerkrachten doen ook het volgende verzoek: 
“Heeft u oude maar goede gymkleding die niet meer door uw kinderen wordt gebruikt? Vooral in de 
bovenbouw komen we ‘leen-gym-kleiding’ tekort. Fantastisch als u dat aan ons kunt/wilt geven”.  
 

Gisteren werd ik uitgenodigd in groep 4C.  
Zij sloten hun project af met de presentatie van een zelfgemaakt tijdschrift met de 
titel: “Ga je mee op Safari”.   
 
Na de presentatie werd er gedanst en waren ze supertrots op hun presentatie. En juf 
Inez niet minder!!   

 
 
Namens het team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een heerlijk weekend en tot 
de volgende Weekbrief, 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

 
Komend weekend,  
van 26 op 27 maart,  
begint de zomertijd.  
 

 
 
En:  Bij deze Weekbrief een aanbod van de KIDSclub.(Wijkgebouw Hof van Eden).  Zie bijlage.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://forms.gle/tvYbSBgVjoGUxSV4A

