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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
Twee groepen 8 (A en B) hebben de afgelopen twee dagen hun talenten laten zien. Zingen, dansen, 
toneelspelen. “Wie steelt de show”, een passender titel had ik niet kunnen bedenken.  
 

Veel familieleden waren aanwezig en vele 
andere betrokkenen hebben vanaf hun 
eigen bank thuis via de livestream mee 
kunnen genieten van twee topavonden.  
 
Een prachtige musical en een officieel deel 
na de pauze waarin ieder kind tot zijn/haar 
recht kwam.  
 

Een fijn publiek en een ouderraad die zijn/haar beste beentje heeft voorgezet. Koffie/thee, drankje, 
hapje. Het was weer ouderwets gezellig! Dank aan ieder die hier aan meegeholpen heeft.  
 
 

Maar dan zijn we er nog niet. Want vanavond is het de beurt aan onze groep 8C. 
Vanmorgen de generale samen met hun klasgenoten van 7C waar veel kinderen van 
mee mogen genieten. Ga volgende week  de muziek en liedjes die al weken tijdens de 
repetities de gymzaal uitkwamen nog missen!  
Toi, toi, toi lieve schoolverlaters! Tot vanavond!! 

 
 
 
En tot slot gaan alle groepen 8 maandag met elkaar zwemmen en ‘vegen’ we hen aan 

het einde van de schooldag (letterlijk      ) de school uit. Dat vertrek laten we niet 
ongemerkt voorbijgaan, 
 
 
 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 38 – 8 juli 2022 

 

 

 

6 t/m 8 juli  Afscheid groepen 8 
Wo 13 juli   Wenochtend voor alle (nieuwe) leerlingen bij de nieuwe leerkrachten 
Do 14 juli  Kleuterbuffet groepen 1/2 en 2/3  
Vrij 15 juli   Om 12.00 uur begint de Zomervakantie! 
 
Ma 29 aug.   1e schooldag schooljaar 2022-2023 
 
Ma 5 sept  Informatieavond groepen 1/2 en 4  
Di 6 sept  Informatieavond groepen 5 t/m 8 
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De afgelopen weken mochten we ook weer nieuwe leerlingen verwelkomen. Zij staan aan de start 

van hun Emmatijd       Welkom allemaal, samen met jullie ouders en heel veel plezier op onze school.  
 

Groep paars: Femke, Mila, Faith 
Groep rood: Jurre 
Groep blauw: Domien, Babette,  
Groep oranje: Zazie, Emmée, Nuran 
Groep geel: Julie, Linde, Norah 

 
 
Komende woensdag 13 juli is de wenochtend. De ochtend dat alle leerlingen bij hun nieuwe juf of 
meester van schooljaar 2022-2023 gaan kennismaken.  
 

De collega’s gaan nu dinsdag alle kinderen laten weten waar ze 
woensdagochtend meteen naar toe mogen gaan.  
 
Dus als woensdagochtend de deuren om 8.20 uur opengaan gaat iedereen 
direct naar de leerkracht van volgend schooljaar. (met meerdere collega’s 
zijn we in de school aanwezig om daarbij te helpen als het nodig is).  
 

Hoe gaat dat er uit zien?  

• De collega’s verzorgen een passend kennismakingsprogramma voor hun nieuwe groep.  
• Alleen de nieuwe kleuters (3-jarigen) worden door hun ouders naar het lokaal gebracht en 

daar om 9.30 uur weer opgehaald.  
• Om 9.45 uur gaan alle kinderen weer terug naar hun eigen vertrouwde plek van dit 

schooljaar.  

Donderdag wordt een gezellige, gewone dag met voor de jongste groepen nog het zgn. 
‘kleuterbuffet’.  En dan luiden we vrijdag de allerlaatste schooldag in. De laatste ochtend want die 
vrijdag 15 juli gaan we allemaal (groep 1 t/m 8) uit. Dat is het moment dat ze zomervakantie 2022 
gaat beginnen.  
 
Maar zover zijn we u nog niet. Nog één week te gaan. De laatste week van schooljaar 2021-2022. 
Het is weer voorbij gevlogen. Maar nu eerst weekend!  
 
Namens ons immer betrokken KES-team wens ik u en jullie voor later een heel fijn weekend toe en 

tot de volgende (en laatste van dit schooljaar) Weekbrief, 

Vriendelijke groet,    Nanda Klaassen 
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