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BERICHT VAN DE MR 
Voor de zomervakantie hebben we al aangegeven dat de samenstelling van de MR is veranderd: 
namens de leerkrachten heeft Iris de Zwart plaatsgenomen in de MR als vervanger van Dionne Fijma. 
Bij de ouders heeft Ingrid van der Fits afscheid genomen; wat betekent dat er een plek beschikbaar is 
in de oudergeleding. Mocht u interesse hebben om namens de ouders zitting te nemen in de MR, dan 
kunt u dat uiterlijk vrijdag 30 september per mail aan de MR laten weten (MR@kon-
emmaschool.nl). Graag ontvangen wij in de mail een korte motivatie, de klas(sen) waarin uw 
kind(eren) zit(ten) en contactgegevens (email en telefoonnummer). Bij meerdere aanmeldingen zullen 
wij verkiezingen uitschrijven. Als u hier vooraf nog vragen over hebt,  dan kunt u ons een e-mail 
sturen. Vanzelfsprekend kunt u ook één van de MR leden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u meer 
informatie over de MR vinden op de website van de school. 
 
CULTUUR 
Afgelopen week hebben de groepen 4 en 6 genoten van een workshop boomwhackers. Deze 
workshop werd gegeven door Jeannette Welp van het regionale Cultuurmenu. De groepen 3, 7 en 8 
gaan dit jaar iets anders doen uit het Cultuurmenu. Zo is er dinsdag 14 maart een voorstelling in de 
stadsschouwburg voor de groepen 7 en 8. De voorstelling heet Joris en de drakentemmers. In het 
voorjaar gaan de groepen 3 op museumbezoek bij het Kunstfort in Vijfhuizen. 
 
FIETSENSTALLING 
In de fietsenstalling voor de leerlingen worden veel fietsen gestald. Er staan echter ook fietsen op de 
stoep in de Havikstraat. We willen iedereen vragen de fietsen in de rekken te plaatsen in de 
fietsenstalling. Hierdoor blijft de toegang tot het achterplein bereikbaar en de stoep begaanbaar. 
Mocht u in de directe omgeving van de school wonen, heeft het onze nadrukkelijke voorkeur dat uw 
kind lopend naar school komt en niet op de fiets. Zo is er voldoende plaats in de stalling voor 
leerlingen die verder van school wonen. 
 
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 
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KAMP GROEP 8 
Komende week gaan de groepen 8 op kamp. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn de leerlingen en de 
begeleiding op Texel. We wensen ze veel plezier toe en we hopen op goed weer. 
 
BROOD EN SPELEN 
Deze week hebben wij met de kinderen in de aula 
medicijnpotjes versiert. Het was een groot succes bij 
alle kinderen. Volgende week gaat groep 8 op kamp 
en vandaar dat de tostidagen voor de groepen 6, 7 en 
8 worden omgedraaid. Maandag kunnen de groepen 
8 en 7 een tosti meenemen, dinsdag de groepen 6 en 
donderdag de groepen 5A en B. Excuus voor de 
verwarring. 
We willen alle ouders van de kinderen die overblijven 
op vrijdag. 
Op vrijdag zijn er veel leerlingen die gebruik maken 
van de overblijf. Veel van deze kinderen maken op 
deze dag gebruik nog van een strippenkaart, wat 
duurder is dan een abonnement. 
Mocht u zoon en/of dochter elke vrijdag gebruik gaan maken van de overblijf, dan kunt u een mail 
sturen naar y.vollmer@broodspelen.nl. Zij zal dan voor die dag een abonnement aanmaken. 
Wilt u gebruik blijven maken van een strippenkaart, wilt u dan uw kind tijdig maar uiterlijk op de dag 
dat hij of zij overblijft, aanmelden voor 11.00 op nummer 0628205011? Dit kan via sms of WhatsApp. 
U kunt ook een mail sturen naar emmaschool@broodspelen.nl 
Aankomende zondag staan wij van Brood en Spelen op de Cronjestraat met een kraam. 
Mocht u het leuk vinden om te horen wat wij als Brood en Spelen aanbieden of wilt u misschien ons 
team komen verstreken, dan verwelkomen wij u graag. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken. 
Met vriendelijke groeten, Kim Plaatsman Niesten, Coördinator Koningin Emmaschool 
 
 

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


