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Mad  
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
En daar was ze dan, kleine Isa Marijn Veldhuis. Dochter van 
collega Lianne en haar partner Jorg. En, niet te vergeten, zusje 
van grote Sam. Een prachtig klein meisje. Geboren op 12 april, 
‘s morgens om 8.42 uur.  
 
Alles is goed. Met de kleine meid, zus en ouders.  
Lieve Lianne, Jorg en Sam: van harte gefeliciteerd en heel veel 
geluk met elkaar!! 
(Mocht u een felicitatie willen overbrengen? Geef het mee naar school dan zorgen 
wij er voor dat het bij Lianne terecht komt). 
 

Een nieuw begin, een nieuwe start.  
Pasen laat dat op vele manieren aan ons zien. Soms lijkt een weg afgesloten maar 
dan zoeken we weer een nieuwe mogelijkheid om door te kunnen gaan.  
Het ontbijt vanmorgen zag er weer ouderwets feestelijk en gezellig uit. Ook hier 
dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen.  
 

 
Gisteren was het een drukte van belang in onze gymzaal. De kledingbeurs werd weer, na 2 jaar 

afwezigheid, zichtbaar. Wat gaat daar een enorme voorbereiding aan 
vooraf en hoe goed is dat georganiseerd. We zijn wel heel nieuwsgierig 
wat het heeft opgebracht. Volgende week hoop ik daar meer over te 
kunnen vertellen.  

 
 
Enige tijd geleden ontvingen wij Schooldichter Atta in de school. Onder zijn leiding hebben alle 

klassen de kneepjes van het dicht-vak geleerd. Alle gedichten zijn gebundeld in 
een mooi boek. Meerdere ouders hebben die besteld via school.  
Ik begrijp nu dat een aantal mensen die dat niet gedaan hebben nu spijt 
hebben?!  
Dat begrijp ik helemaal. Daarom contact gezocht met de organisatie. Zij willen 
meerdere exemplaren drukken, maar dan is het minimale aantal 20. De bundel 
kost € 18,--  
Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met collega Esther. Zij zal 
dit dan coördineren en met u afstemmen. esther.vanderwerff@twijs.nl 
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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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U bent denk ik ook wel benieuwd hoe het met de stekjes is gegaan       die we op 
22 maart via Michael van Baekel kregen.  
 
Samen met zijn dochter Vianne (uit onze groep rood) heeft hij 
er voor gezorgd dat ze op school werden gebracht.  
 
De TOPPklas-leerlingen hebben ze verpot en verzorgd.  
Een foto van Vianne en een foto uit groep geel vindt u hierbij. 
Nogmaals bedankt Michael voor dit mooie aanbod!!  
 

 

Informatie Koningsspelen  

Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 22 april op de 

voetbalvelden van EDO. Meester Jan Gerritszlaan 2, 2024 KE 

Haarlem.  

De toegang naar het sportveld is per auto alleen via het Stayokay Hotel. De weg via de Planetenlaan 

is afgesloten. Lopend of per fiets is dit wel mogelijk. De fietsen kunnen op het terrein geparkeerd 

worden. Wij raden aan zoveel mogelijk lopend te komen. 

• Wij verwachten de kinderen om 8.20 uur op 
het terrein. Zij verzamelen bij de affiches van hun 
groepje. Deze hangen aan het hek van het sportveld. 
 

• We beginnen om 8.30 uur met het volkslied 
en de warming-up.  
 

• Alle kinderen nemen drinken mee voor deze 
dag. Ze krijgen een tussendoortje.  
 
▪ De bovenbouw eet tussen de middag op 
school. Zij nemen ook lunch mee.  

 

• Groep 1 t/m 4 mogen tussen 11.45 en 12.00 uur worden opgehaald.  

• Kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden daar opgehaald of naar de opvang 
gebracht.  

• De bovenbouw gaat om 15.00 uur naar huis. 
 

Het zou leuk zijn als iedereen iets met oranje aan heeft.  

Sportieve kleding en sportschoen zijn verplicht (geen 

noppenschoenen). Wij raden aan om alvast met zonnebrand in te 

smeren als het een zonnige dag wordt. 😊  
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Vandaag begint om 14.00 uur een lang Paasweekend. Namens het team van de Koningin 

Emmaschool wens ik u en jullie allen een vrolijk, zonnig en gezellig weekend toe. En tot dinsdag!! 

Vriendelijke groet, 

Nanda Klaassen 
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