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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
Morgen is het zover. In deze Weekbrief allereerst de laatste updates 
over onze grote Emmafeest van 20 mei, SERIOUS ReKES. 
 
Gisterenmiddag kwam de feestcommissie voor de laatste keer bij elkaar. 
De puntjes op de ‘i’ gezet en voor alle zekerheid een ‘slecht-
weerprogramma’, maar dat laatste hopen we natuurlijk niet te 
gebruiken! 
 
GLAZEN HUIS 

• Om 7.45 uur zullen Neolette en ondergetekende het Glazen 
Huis betreden. Om 8.00 uur zal onze collega en adjunct-
directeur Marieke Koster de deur op slot draaien. En dan start 
het programma.  

 
U kunt het onlineprogramma uit het Glazen Huis met ons meekijken vanaf 7.45 uur via deze link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2Q0NjczYjgtYzQ5Ni00YzNmLWFmOWItZDQ3YzkxNDc4MTlk%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%221c1f22f1-6fab-479f-90f4-
3df2aa397840%22%2c%22Oid%22%3a%22fa273067-d917-4d12-90bf-
469c5be981a1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

 
Onder andere te bekijken op uw telefoon via de Teams-app. 
!!! Leerlingen van groep 8 zullen de camera’s bedienen na een instructie van de eigenaar!  

 

• Gedurende de ochtend komen alle groepen bij ons langs in het Glazen Huis om hun Emma’s Got 
Talent act te laten zien. Wilt u in ieder geval kijken als de groep van uw zoon/dochter aan de 

beurt is? We doen het schema (dit tijdschema is in ieder geval het uitgangspunt      ) onderaan 
deze opsomming.  
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Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar.  
Groep 1 t/m 4   12.00 uur uit – Spellencircuit – 13.00-14.00 uur samen met ouders.  
€ 2,-- strippenkaart 
Groep 5 t/m 8    14.00 uur uit (continurooster!) Spellencircuit – 14.00-15.00 uur op 
eigen gelegenheid of met ouders. €2,-- strippenkaart 

 
Wo 25 mei  Let’s do it kids 

Do 26 en vrij 27 mei Vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsdag 

SAVE THE DATE Avondvierdaagse  14 t/m 17 juni 2022.  Helaas, geen organisatie door ouders. 
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• Beleef het mee: rond 9.00 uur wordt de prijsvraag : WAAR POEPT DE PONY  via Social Schools 
gedeeld. ’s Middags vanaf 16.00 uur kan op het plein geraden worden waar de pony gepoept 
heeft. Houd Social Schools vrijdagochtend in de gaten. 

• Vanaf 10.00 uur kunt u berichten verwachten via Social Schools waarin veilingobjecten en/of 
veilingdiensten worden aangeboden. U kunt tot 15.00 uur bieden via dat 
specifieke bericht. Op maandag 23 mei laten we weten wie er met welk 
prachtig item blij gemaakt kan worden! Afrekenen volgt daarna. Ook deze 
volledige opbrengst gaat naar de pleinen.  

 

• Tussen 11.30 – 12.00 uur worden de taarten van Heel Emma Bakt (via de 
Hoofdingang)  binnengebracht in het Glazen Huis. De 20 beste worden uitgekozen 
en later door een vakkundige jury beoordeeld. Welke drie baksels komen in de Top 
3. En welke taart wint de hoofdprijs??  
 

• Alle overige fantastische taarten gaan de verkoop in. Voor € 5,-- zit u het weekend 
goed. QR code of contant.  

 

• Doel is bekend: we willen zoveel mogelijk geld ophalen voor ons binnen- 
en voorplein. Met alle activiteiten en donaties hopen we dat dat gaat 
lukken!! De eerste € 218,-- is inmiddels binnen. Tijdens de livestream 
zullen we u op de hoogte houden van de stand en natuurlijk ook ’s 
middags tijdens ons grote feest vanaf 16.00 uur.  
- Betalen kan, bij ieder bijna onderdeel, via de aanwezige QR codes of 

contant. Contant geld is raadzaam om mee te nemen daar waar geen 
QR code geldt.  

 

• Van 13.00 – 14.00  uur kunt u samen met uw zoon/dochter uit de onderbouw o.a. op het 
kleuterplein superleuke spellen doen. Zelfs op het achterplein staat een 
uitdagend onderdeel. De strippenkaart om dit te gaan doen kost € 2,--. 
Ook deze opbrengst gaat naar de pleinen!  
 

• Dat zelfde geldt ook voor de groepen 5 t/m 8, zij kunnen van 14.00 -15.00 
uur hun eigen strippenkaart kopen en de activiteiten beleven.  
- Hierbij is contant geld raadzaam.  

 

• Om 13.00 uur zullen de straten afgezet worden en diverse activiteiten rond de school gaan 
plaatsvinden, een paar: 
 
- Ponyrijden rond het plantsoen van het Roerdompplein. Een ritje kost € 2,--  

 
- Voetbalclinic op het plantsoen Batavierenplantsoen door VV Schoten.  

€ 2,--  
“Voetbalvereniging Schoten hoorde dat de speeltoestellen op het binnenschoolplein en 
het voorplein van de Koningin Emmaschool aan vernieuwing toe zijn en dat er een leuke 
dag wordt georganiseerd, we twijfelden geen moment om te helpen bij 
Serious ReKES. 

       Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school kunnen bewegen en spelen.  
Op 20 mei komt VV Schoten een kleine clinic geven van 13.00 tot 16.00. 
Voor 2 euro kun je kennis maken met deze leuke sport en helpen wij op deze 
manier om veel geld in te zamelen. 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Let op!! Ook onze mascotte “Ballie de Bij” kun je tegenkomen. Zij vertelt je waar je moet 
zijn om deel te nemen aan onze clinic. 
Zie je haar niet, je kunt ons op het 3de veld van het Batavierenplantsoen vinden. 
VV Schoten is een leuke voetbalclub aan de Vergierdeweg in Haarlem. Alle kinderen zijn 
van harte welkom om bij onze club te komen voetballen en mee te doen met de leuke 
activiteiten die we organiseren. Je kan je altijd aanmelden om een training mee te doen. 
We kunnen niet wachten jullie te zien, tot 20 mei!” 

 

• Vanaf 13.00 uur zullen de straten met hekken worden afgezet en de foodtrucks/eetkramen 
en bar worden neergezet, verzorgd en aangesloten. U hoeft vrijdagavond niet te koken en 
komt gezellig bij ons eten en drinken, tegen betaling maar toch! 

 

• Om 15.30 uur verschijnt er een klein kraampje waar limited edition KES oorbellen en 
sleutelhangers kunnen worden gescoord. € 2,00 per sleutelhanger of setje 
oorbellen. Kleuren kun je zelf kiezen. Zo lang de voorraad strekt.  

 
 

• Om 16.00 uur mag ik samen met Ruben Hein de winnaar van EMMA’S GOT TALENT huldigen. 
De 1e prijs-act zal worden getoond. Komt u hen ook toejuichen?? 
 

• Vanaf 16.00-20.00 uur gezellige muziek en een live optreden door 
Hans Steiger. Plaats genoeg, zitten, staan, hangen, om het met 
elkaar gezellig te hebben.  
 

• Ergens rond 17.00 uur zal ook de winnaar van Heel Emma Bakt in 
het zonnetje worden gezet. Daar wil je bij zijn!! 
 

We hebben de tijd tot 20.00 uur om er met elkaar een topfeest van te maken. Wij hebben er 
ontzettend veel zin in en kijken uit naar een resultaat waarmee we op korte termijn onze pleinen 
kunnen vernieuwen. Met uw en jullie hulp!! 
 
 
EMMA’S GOT TALENT in het GLAZEN HUIS 

Tijd Groep 

8.40 Groep paars 

8.50 Groep blauw 

9.00 Groep rood 

9.10 Groep oranje 

9.20 Groep geel 

9.30 Groep groen 

9.40 Groep 3a 

9.50 Groep 3b 

10.00 Groep 4a 

10.10 Groep 4b 

10.20 Groep 4c 

10.30 Groep 5a 

10.40 Groep 5b 

10.50 Groep 6a 

11.00 Groep 6b 

11.10 Groep 7a 

11.20 Groep 7b 
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11.30 Groep 7/8 

11.40 Groep 8a 

11.50 Groep 8b 
Het gewone leven gaat ook door. In de meivakantie  werden er twee kleine wereldburgertjes geboren. 
Prachtig kindjes! 
 

Op 30 april 2022 om 13.01 uur werd Lev Joan van den Dries geboren. Broertje 
van JIpp en zoon van onze collega Jasmijn en haar Sjors. Wat een prachtig kereltje!! 
 
 
 
 

Op 6 mei om 00.31 uur werd Niene Elève Marie Boonen 
thuis geboren. Dochter van collega Michelle en haar 
Boudewijn. Zusje van Jolie. Nog zo’n schatje! →  

 

Het gaat beide moeders, vaders en kinderen heel goed! Mocht u hen willen 
feliciteren en bv. een kaart willen geven? Geef deze dan mee naar school, wij zorgen er voor dat het bij 

Lev of Niene terecht komt 😉  

 
En dan nog tot slot een onverwachts bericht: de Avond4daagse die eindelijk weer door ouders van 
onze school zou worden georganiseerd gaat niet door. De officiële organisatie heeft dit laten weten. 
Gebrek aan voldoende vrijwilligers is een belangrijke oorzaak waardoor dit geweldige festijn niet 
doorgaat. Helaas!! 
 

Dat was het voor vandaag. Aan het begin van de avond 
sturen we de link van de livestream nog een keer door. 
Morgen vieren we het Emmafeest op een prachtig 
opgeruimd schoolplein en gesnoeide omgeving. Ons eigen 
GREEN TEAM bestaande uit ouders van onze school hebben 
dit klusje jl. woensdag weer geklaard!! Namens ons allen 
wederom enorm bedankt!!!!!  
 

 
 
Tot morgen allemaal! We kijken er enorm naar uit!! 
 
Vriendelijke groet namens ons feestelijke team en iedereen die samen met ons dit feest 
organiseert !! 
 
Nanda Klaassen 
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