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Mad  
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
En dan start je je werkdag op een groot sportveld met in oranje gehulde kinderen , collega’s en 

ouders en onder een stralend blauwe hemel. Met een ouderwets 
krakende geluidsinstallatie beginnen met het Wilhelmus en onder 
een luid gejuich! Wat hebben we dit gemist. Dit is onze school. 
Koningin Emma zelf zou er trots op zijn!! 
 
Dank aan al die collega’s, onder leiding van gymdocenten Cindy en 
Ilona, die dit feest zo geweldig hebben georganiseerd!! Een dag 

(evenement hoorde ik al iemand noemen      ) waar we met een heel 
tevreden gevoel op terug kunnen kijken.  
 
Voordat we aan de vakantie gaan beginnen nog even dit:  
 
JOURNALIST WORDEN?? 

Heb je altijd al willen leren om te werken als een journalist? Foto’s maken als een 
persfotograaf? Zit je in groep 7 of 8?  
 
Geef je dan snel op bij marisa@stichtingkapsalon.nl  Het is gratis! Meer informatie lees 
je in de bijlage. 
 

 
 
TERUGBLIK OP DE KLEDINGBEURS: 
 

Wat was het weer een gezellige kledingbeurs! Ondanks dat het 
een tijd geleden is dat de Emmabeurs kon plaatsvinden, wisten veel 
ouders ons te vinden. Fijn dat jullie met zovelen zijn gekomen om de 
aangeboden kleding en speelgoed te kopen!  
De ochtendploeg was in een mum van tijd klaar met de 
transformatie van gymzaal naar “winkel”.  
Ook in de avond verliep alles soepel en gezellig, bedankt voor alle 
hulp! De vaders werden deze beurs wel gemist, het is altijd fijn om 
wat mannen logica toe te voegen aan onze hulpteams. Al zijn we 
Edwin niet vergeten en weten we dat we volgend jaar weer op Tjerk 
kunnen rekenen.   

Met een goed gevoel kan ik hier dan ook melden dat we voor school een bedrag van €747,60 hebben 
verdiend.  
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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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Het niet verkochte speelgoed is gedoneerd aan Speelgoedbank Haarlem, de kleding aan kledingbank 
IJmond en de overgebleven boeken gaan naar Stichting Zwerfboek. Ook namens deze goede doelen 
bedankt.  
In het najaar zijn we er weer, datum volgt .   
We hopen dat we dan weer op jullie hulp kunnen rekenen! Julia gaat Team Emmabeurs verlaten, dus 
we zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met de voorbereidingen van de beurzen in de 
toekomst. Als je vragen hebt of je wilt aanmelden dan kan dit via kledingbeurs@kon-
emmaschool.nl.    Groeten Team Emmabeurs, Julia, Astrid en Suzanne  
 
Ontzettend bedankt Team Emmabeurs!  
 
SERIOUS ReKES 

 
Als het allemaal lukt sturen we vanmiddag nog een filmpje door over één van de 
activiteiten op 20 mei a.s. EMMA’s GOT TALENT.  
Om vast in de stemming te komen.  
 
Het komt nu wel heel dichtbij……… 
 

 
Namens het gemotiveerde team van de Koningin Emmaschool, die net als vele anderen zin hebben 
in een ontspannen meivakantie, wens ik u en jullie allen veel rust en plezier toe. Doe voorzichtig en 
kom weer veilig terug op maandag 9 mei!!  
 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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