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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Sneeuw en zonnebrillen. Dat zie je over het algemeen in ski-gebieden maar niet op deze eerste dag 
van april op de Emmaschool.  

Wat ons betreft een geslaagde en ontspannen 1 april-grap. Hoewel een kleuter, die ik 
vanmorgen mét zonnebril op passeerde, tegen me riep: “ik vind het maar een stomme 

grap”. En dat vind ik dan weer geweldig      . (En meester Luuk: dankzij u werden we 

allemaal op het verkeerde been gezet. Dank!) 

 

 
SERIOUS ReKES 

Afgelopen week kwam de werkgroep Serious ReKES weer bij elkaar. De plannen 
krijgen steeds meer vorm. Ook dankzij die topouders uit onze ouderraad! Superblij 
mee! Floor maakte het ontwerp van een aantal affiches. De eerste delen we bij 
deze Weekbrief. Zie de bijlage! 
(Kijk vooral ook naar het speciale logo. Ontworpen door onze eigen juf Manon!) 
 

 
Van de Medezeggenschapsraad: 
Pasen 
We hebben gesproken over de viering van Pasen en de invulling ervan. Wat is 
het toch fijn dat we een viering in het vooruitzicht hebben waar corona niet 
(meer) de hoofdrol in speelt! We kijken er naar uit. Overigens, wist u dat het 

paasontbijt net als andere activiteiten voor de kinderen vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden 
betaald?  Na de herinnering van de MR, hebben we inmiddels 75% van deze ouderbijdragen 
ontvangen, waarvoor dank. 
 
Schoolpleinen 
Nu het kleuterplein mooi is opgeknapt, is het grote voorplein aan de beurt. We hebben ideeën 
besproken, maar de invulling ervan hangt deels af van het vinden van subsidiepotjes. 
De overlast die enige tijd werd ervaren door omwonenden, is gelukkig een stuk minder geworden met 
de komst van de camera's die op het plein gericht zijn. 
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Wo 13 apr.   EMMA Kledingbeurs  
Do 14 apr.  Paasontbijt en continurooster: om 14.00 uur begint het Paasweekend. 
Vrij 15 t/m ma 18 apr. Paasweekend.  
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 
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Arbeidsomstandigheden 
Onder medewerkers van de Emmaschool is onlangs een ARBO enquête gehouden. Deze vullen 
mensen anoniem in om een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen hoe de school als werkplek en 
werkgever wordt ervaren. De resultaten zijn overwegend positief. Uiteraard zijn er ook punten van 
aandacht. In de MR is besproken hoe de Emmaschool met deze punten zal omgaan.  
 
Oproep nieuwe leden MR 
Ten slotte: Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij 2 ouders en 2 leerkrachten die het leuk en 
interessant vinden om plaats te nemen in de MR. Als meer dan 2 ouders zich aanmelden zullen er 

verkiezingen plaatsvinden. Heeft u nog niet gereageerd en wilt u zich alsnog aanmelden? Tot en 
met woensdag 6 april is er nog een kans.  Voor meer informatie zie de MR- bijlage bij deze 
weekbrief.  
  

De volgende vergadering is op woensdag 20 april.  
Zijn er vragen of onderwerpen die u graag op de agenda wilt hebben, spreek ons dan gerust aan of 
stuur een mail naar mr.kes@twijs.nl. 
 
 

Van onze Paascommissie:  
Donderdagochtend 14 april vieren we op school het Paasfeest. Christenen geloven dat Jezus na drie 
dagen opstond uit de dood.  
We staan stil bij het lijden van de Jezus (Goede Vrijdag), wat een triest einde leek, werd een nieuw 
begin.  
En dat vieren we met Pasen: het begin van nieuw Leven.  
 
Deze ochtend zal het Paasverhaal ook in de klassen worden verteld. Daarnaast hebben we met elkaar 

een gezellig ontbijt.   En daar hebben we uw hulp bij nodig!  
 
We zouden het fijn vinden als u zich inschrijft om iets mee te 
nemen voor het ontbijt. Inschrijven kan in de klas of via Social 
Schools bij de leerkracht van uw kind.  
 
Alle kinderen nemen bord, beker en bestek mee in een plastic 
tasje.  
Alle kinderen nemen lunch mee (i.v.m. het continurooster eten 
alle kinderen een broodje op school).  
CONTINUROOSTER: om 14:00 gaat de school voor alle 
kinderen uit. 
 

 
Woensdag 13 April is het zover; de Emmabeurs – Voorjaarseditie!  
 

ER ZIJN NOG INBRENGNUMMERS VERKRIJGBAAR!  
Via kledingbeurs@kon-emmaschool.nl kunt u nog een 
nummer aanvragen! Het werkt eenvoudig en is leuk om te 
doen.   
 

Nog op zoek voor de kinderen naar die ene leuke broek, een lekkere zomerjas of een mooie jurk? Kom 
dan shoppen om de kledingkast weer te vullen met wat extra zomerse items. Naast de kleding, 
hebben we ook speelgoed, recente boeken, sportkleding, tassen en dergelijke in de aanbieding. 
We zijn open op woensdag 13 April van 18:30-20:30 in de gymzaal van de Emmaschool.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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We zijn geheel over op Pinbetaling. Dit maakt het voor de (uit)betaling van de beurs een stuk 
gemakkelijker en veiliger. 
  
De niet verkochte kleding items die niet teruggaan naar de eigenaar, worden ingezameld voor de 
Kledingbank IJmond. Het overgebleven speelgoed wordt gedoneerd aan de Haarlemse speelgoedbank 
en de overgebleven boeken krijgen als zwerfboek een nieuw leven. En ook niet onbelangrijk, de 
financiële opbrengst komt ten goede van de school. 
  
We hopen velen van u te zien.  Groet Emmabeurs, Astrid, Julia en Suzanne  
 
HERHAALDE OPROEP 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 
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.  
 
 
De Weekbrief staat inmiddels weer vol met verzoeken om uw hulp. Superfijn om weer steeds meer 
te gaan samenwerken buiten en binnen de school. We kunnen niet zonder elkaar!!! 
 
Namens de verrassende collega’s van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een gezellig 
en goed weekend toe en tot de volgende weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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