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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Techniek- en cultuurdag, Lente, schooltuinen, verkeersexamen en Paasontbijt. Het is weer een 
ouderwets en dynamisch geheel op de Emma. We nemen u vandaag weer mee in wat er allemaal 
speelt en gaat spelen op onze mooie school.  
 
Woensdag 13 April is het zover; de Emmabeurs – Voorjaarseditie!  
 

 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.  
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  
 
 
Donderdag 14 april PAASONTBIJT: 

Uw hulp werd gevraagd voor het Paasontbijt en in no-time was dat geregeld. 
Heel erg bedankt daarvoor. 
 (normaal gesproken vragen we uw hulp voor het kerstdiner en wordt het paasontbijt 
door de OR verzorgd. Omdat het kerstdiner niet doorging (corona…..) werd het toen een, 

door de Ouderraad, geheel verzorgd kerstontbijt. In veel gevallen ook thuisbezorgd      ) 
Vandaar dat we dit jaar uw hulp ,ipv kerstdiner, inroepen voor het Paasontbijt).  
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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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Vrijdag 22 april  KONINGSSPELEN: 
Zag dat meerdere collega’s nog hulpouders vragen via Social Schools. Wilt u daar nog een keer naar 
kijken?  (Kinderen zijn overigens die dag op de gewone tijden uit).  
 
 

SERIOUS ReKES op 20 mei. Het feest dat we die dag met elkaar gaan vieren.  
We gaan u tot die tijd iedere week informatie geven over die dag.  
 
VANUIT ONS EIGEN GLAZEN HUIS DIE DAG EEN VEILING:  
 
Heeft u thuis nog mooie spullen op zolder staan? Staan er spullen te verstoffen, 
maar vindt u het zonde om deze spullen weg te gooien? 

 
Breng deze spullen dan naar school en dan gaan wij ze verkopen. (We laten u weten wanneer deze 

ingezameld kunnen worden, dus voor nu alleen inventariseren). 

 
Wij zijn op zoek naar mooie spullen die geveild kunnen worden. Heeft u thuis iets staan, dat op deze 
veiling hoort? 
Vul dan direct een formulier in. U komt daar door op de volgende link te klikken: 

https://forms.gle/jaFFKLPce92f7tHs7 
 
We nemen twee weken voor Serious ReKES  contact met u op over waar u het heen kunt brengen. 
De opbrengst van deze veiling gaat geheel naar school. Wij zullen het geld gebruiken voor het 
opknappen van onze schoolpleinen. 
 
OP 20 MEI OOK:    HEEL EMMA BAKT : 

Ben jij (of je vader of moeder) goed in taarten bakken. En kun je ze 
behalve lekker ook oogstrelend mooi vormgeven? Dan is deze 
uitdaging voor jou! ‘ 
 
Op 20 mei mag je je eigen gebakken taart inleveren. Een deskundige 
jury zal per groep de mooiste taart uitkiezen en daarna zullen twee 

experts de maker van de allerbeste en mooiste taart als winnaar uitroepen.  
 
Thema van de taart: Emma’s mooiste schoolplein.  
 
Hoe, wat en waar? Voor de meivakantie meer nieuws en de week na de meivakantie kunnen 
jullie/kunt u inschrijven.  
(alle taarten, ook de winnende, zullen die dag te koop worden aangeboden. Ook deze opbrengst gaat 
naar de inrichting van de schoolpleinen).  
 
Voor nu wens ik u en jullie allemaal, namens ons allemaal, een gezellig weekend toe en tot de 
volgende Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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