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NIEUWE KLEUTERS  
Na de zomervakantie mochten we nieuwe leerlingen verwelkomen. In groep roze is dat Benjamin en in 
groep blauw Sam. Storm, Dewi en Des zijn in groep rood gestart en in groep geel zijn Magali, Dezz, 
Severine en Mare begonnen.  
We wensen jullie samen met jullie ouders een fijne tijd toe op de Koningin Emmaschool! 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september is het weer zo ver: de kinderen gaan op de 
schoolfoto.  
We hebben dezelfde fotograaf als vorig jaar, en de kinderen mogen weer met hun favoriete knuffel, 
stoere medaille of sport/hobby artikel op de foto! Na een paar weken ontvangt u via de leerkracht een 
inlogcode en kunt u zelf de foto’s bestellen. Volgende week staat in de vrijdagbrief welke groepen op 
welke dag op de foto worden gezet. 
 
KLEUTERGYM OP WOENSDAGMIDDAG 
Samen met Sportsupport en de Sint Bavoschool bieden we voor leerlingen van groep 1 en 2 de 
mogelijkheid om zes keer tegen een gereduceerd tarief te gymmen. De lessen waren vorig schooljaar 
een dusdanig succes dat we doorgaan met de gymlessen. De gymlessen zijn op woensdagmiddag in 
de gymzaal van de Sint Bavoschool van 15:00 tot 16:00. Met deze vrijdagbrief ontvangt u informatie 
over de gymlessen en hoe u uw kind hiervoor kunt opgeven. 
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STREETWISE 
Gisteren en vandaag hebben alle leerlingen meegedaan aan ANWB-Streetwise. Voor iedere klas was 
er een speciale verkeersles waarbij de leerlingen veel over verschillende verkeerssituaties hebben 
geleerd. We willen alle ouders en de verkeerscommissie bedanken voor alle hulp en voorbereiding! 
 
KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 

 
Op 28 september is weer onze Speelgoed & Kledingbeurs, we zoeken nog ouders die ons die dag 
kunnen helpen: 

08.30 tot 12.15uur  opzetten van de beurs 
18.15 tot  20.30uur  helpen tijdens de beurs  
20.30 tot +/- 22.00uur opruimen na de beurs 

We kunnen alle hulp gebruiken: koninginemmabeurs@gmail.com 
 
BROOD EN SPELEN 
In de aula hebben we deze week medicijnpotjes versiert en beplakt met verschillende 
knutselspulletjes. Ook stond de air-hockeytafel er weer en konden de leerlingen biljarten of een 
Donald Duck lezen. De kleuterklassen hebben heerlijk buiten gepicknickt. Donderdag zijn we met het 
heerlijke weer allemaal naar buiten gegaan. 
Zoals vorig jaar hebben wij natuurlijk ook dit schooljaar weer elke maand tostidagen. 
Het rooster ziet er als volgt uit. 

Maandag 12sept: groep roze en paars. 
Dinsdag 13 sept: groep rood en blauw 
Donderdag 15 sept:  groep geel en groen 
Maandag: 19 sept:  groep 3A en groep 3B 
Dinsdag 20 sept: groep 4A en 4B 
Donderdag 22 sept:  groep 3C en 5C 
Maandag 26 sept: groep 5A en 5B 
Dinsdag 27 sept:  groep 6A en 6B 
Donderdag 29 sept:  de groepen 7 en 8 

Vorige week vrijdag is gebleken dat er veel kinderen (met een strippenkaart) overbleven waarvan er 
niet was doorgeven dat zij er zouden zijn. Daarom het vriendelijke verzoek om voor komende week dit 
vandaag door te geven. Het is van belang dat we voorafgaand aan een schoolweek weten hoeveel 
leerlingen overblijven. Zo kunnen we inspelen op de aantallen leerlingen en er voor zorgen dat er 
genoeg overblijfmedewerkers zijn. Maakt u gebruik van een strippenkaart en blijft uw kind over wilt u 
dat tijdig doorgeven. Dat kan telefonisch of via de mail. 
U kunt bellen, WhatsAppen of sms’en naar 0628205011 of mailen naar emmaschool@broodspelen.nl 
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten, Coördinator Koningin Emmaschool  
 

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend! 


