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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
Deze Weekbrief zullen we beperkt proberen te houden i.v.m. alle Serious ReKES 
informatie die we u sturen.  
De tweede update volgt morgenochtend met daarin meer informatie over alle 
activiteiten die dag.  
NB. Eerste aanmeldingen voor de Heel Emma Bakt-wedstrijd komen binnen! Te 
leuk! 

 
EMMA            OEKRAINE    
De actie voor Oekraïne was een groot succes. Alle contanten zijn nu ook naar de bank gebracht en 
toen mocht ik het laatste deel overmaken. Het totaal is gekomen op € 23.730,25   Ben elke keer 
weer onder de indruk!! Nogmaals dank.  

   
EMMA            OEKRAINE 
Organisatie “Kom over en help” waar we het geld naar overgemaakt hebben stuurde ons een 
dankmail. Onder aan deze Weekbrief kunt u deze lezen.  
 

Let’s do it kids op 25 mei a.s.  
Geen plastic soep op onze stoep!  
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van Let’s 
Do It Kids! willen meegeven aan kinderen. Op 25 mei a.s. zijn de gastdocenten 
van Let’s Do It Kids te gast op onze school.  Met een leuke en leerzame dag 
maken zij kinderen bewust van (de gevolgen van) zwerfafval. Want zwerfafval 
op de stoep waait in het water en wordt plastic soep. Met vreselijke gevolgen 
voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee.  

Een prachtig en leerzaam project waaraan we nu voor de 2e keer gaan meedoen. Dat kan gelukkig 
weer! In de bijlage vindt u de informatiebrief van Let’s do it kids! 

 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 31 – 12 mei 2022 

 

 

 

Do 19 mei   Schoolreis groep 5 t/m 7 
 
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar.  
   Groep 1 t/m 4   12.00 uur uit 
   Groep 5 t/m 8    14.00 uur uit (continurooster!) 
 
Wo 25 mei  Let’s do it kids! (zie bijlage bij deze Weekbrief) 
Do 26 en vrij 27 mei Vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsdag  
 
SAVE THE DATE Avondvierdaagse  14 t/m 17 juni 2022.  
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Vrijwillige ouderbijdrage 
Fantastisch!! Weer meer ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald! Dank 
jullie wel.  

 
 
SOCIAL SCHOOLS 

Misschien heeft u het ook ontdekt. Social Schools heeft een nieuwe functie. 
Persoonlijke berichten is er uitgehaald en daarvoor zijn persoonlijke gesprekken in de 
plaats gekomen. Het ‘oogt’ als whatsappberichten. Op mijn telefoon staat het als een 
‘gesprekswolkje’ onder in Social Schools in beeld vermeld.  

 
 
 

Misschien heeft u het wel gezien. Dat mooie bloemstuk op de Jan Gijzenbrug bij het 
oorlogsmonument. Op woensdag 4 mei waren Vita en Valentijn samen met ons 
aanwezig om namens alle leerlingen en leraren van de Koningin Emmaschool dit 
bloemstuk neer te leggen. 
Onze school neemt sinds een aantal jaren deel aan Adopteer een monument. Een 
indrukwekkende eer om daar namens ons allen aanwezig te mogen zijn. Dank aan 
Vita en Valentijn! Jullie hebben dat prachtig gedaan! 

 

Nog een kleine 10 weken tot de zomervakantie. Weken waarin we, net als vroeger      , veel 
activiteiten de revue zullen zien passeren. Via deze weg, en waar van toepassing extra via Social 
Schools, zullen we u en jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat er komt en gaande 
is.  
 
Voor later wens ik u en jullie allen namens het immer actieve team een heel mooi weekend toe en 
tot de volgende Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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EMMA            OEKRAINE    
 

Goedemiddag,  

“Zonder God en zonder jullie zouden we nooit zoveel mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, 

kunnen helpen. Heel hartelijk bedankt voor uw financiële steun en gebed.” Dit bericht ontvingen 

we van Maria Levtseniuk, directeur van onze partnerorganisatie ‘FriendsExist!’ uit Dubno, Oekraïne. 

Maria en haar team vangen gevluchte landgenoten op. 

  

Mede dankzij uw gift(en) voor het noodfonds voor Oekraïne hebben we al veel mensen geholpen. 

Zo hebben onze Moldavische partners tot nu toe al 20.000 vluchtelingen voor kortere of langere 

tijd onderdak geboden. Ook voorzien we in Oekraïne meer dan 100.000 mensen dagelijks van 

eten. Bij het brood delen we briefjes met Bijbelteksten uit, om mensen zo ook te wijzen op het 

levende Brood. 

  

We zijn heel dankbaar dat we dit samen met u kunnen doen. Uw bijdrage maakt daadwerkelijk 

verschil. 

Met vriendelijke groet, 

 

Laurens Sok 

Medewerker communicatie    

 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 

 

Beurtschipper 14  

Postbus 138 

3860 AC Nijkerk 

 

Tel.: 033 246 32 08 

info@komoverenhelp.nl 

www.komoverenhelp.nl 
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