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Beste ouders/verzorgers, 

KINDEREN VOOR KINDEREN 
Een andere leerling waar we heel trots op zijn is Miquel Nijmolen uit 5A van juf Irene. Hij danst mee in 

het nieuwe liedje van Kinderen voor Kinderen. De youtubelink vindt u hierbij.  
( Miquel ziet u, na 22 seconden, vooraan in een blauw hemd en met een oranje 
hoofdband). Goed gedaan Miquel! 
https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U 
 

 
VOETBALTOERNOOI  
Op woensdagmiddag 15 maart heeft het meisjesteam van groep 7/8 deelgenomen aan het 
voetbaltoernooi.  Zij speelden op de velden van VV Schoter. De eerste wedstrijd speelden de meiden 
gelijk. De wedstrijden daarna hebben ze met gemak gewonnen van de andere teams. Resultaat is dat 
we door zijn naar de volgende ronde! Complimenten! Ook de jongens speelden deze middag, maar 
dan bij Olympia Haarlem. Er werd sportief en met veel inzet gespeeld, maar helaas waren alle 
tegenstanders sterker. Het was een sportieve en zonnige middag. Dank aan alle supporters die er 

waren. 
 
 

     
 
 
Op woensdag 22 maart speelden de meisjes uit groep 5 en 6 hun voetbaltoernooi bij BVC. De 
wedstrijden waren leuk om te zien en de meiden hebben veel gescoord. Helaas zijn ze in de finale als 
tweede geëindigd. Knap hoor, meiden! 
Ook de jongens van groep 5 en 6 hebben gevoetbald en wel op de velden van VV Schoten. Maar 
liefst 2 teams vertegenwoordigde de school. Beide teams speelde met volle overgave. Hier werd 
helaas ook verloren in de finale, maar een dikverdiende tweede plaats werd gewonnen. Het andere 
team speelde de ronde voor de 5

e
 en 6

e
 plaats, die ze wonnen. Allemaal toppers! 

Op de velden van Olympia Haarlem speelden de jongens van groep 8 drie spannende wedstrijden. 
De middag begon met wedstrijden vanuit de eigen poule.  
De eerste wonnen de jongens met 3-0, de wedstrijd erna met 1-0. Tot slot werd de finale gespeeld 
tegen de winnaars van de andere poule. Helaas werd die finale verloren met 0-1. 
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Het was een spannend toernooi, er werd sportief gespeeld en de jongens vormden één 
team. Ontzettend goed gedaan! 
Bedankt aan alle ouders en begeleiders voor jullie tijd en inzet. 
 

 
 
NIEUWS VAN DE MR  
Dinsdag 14 maart 2017 heeft de MR weer vergaderd. We hebben in deze vergadering kennis 
gemaakt met de nieuwe directeur van de Emmaschool; Nanda Klaassen. 
Nanda zal bij alle vergaderingen van de MR kort aanwezig zijn om eventuele vragen van de MR te 
beantwoorden.  
 
Het team van de Emma school heeft behoefte aan meer informatie over cao en normjaartaak. 
Daar krijgt het team binnenkort voorlichting over. Deze voorlichting wordt gegeven door Nanda en 
door Marjolein Grin (stichting Salomo). 
 
In deze vergadering hebben we ook met veel inzet en betrokkenheid kritisch gekeken naar alle 
inkomende beleidstukken van de GMR. De Koningin Emmaschool maakt onderdeel uit van Stichting 
Salomo, waarbij 17 protestants-christelijke scholen uit de regio Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. 
Medezeggenschap op centraal niveau is geregeld via de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Namens de Koningin Emmaschool neemt Anton de Bruin, vader van 
Douwe (groep 3) en Koen, plaats in de GMR. In onze vergadering krijgen we zeer regelmatig een 
terugkoppeling van Anton over de GMR vergaderingen van Salomo. 
 
Verder hebben we de jaarkalender van de MR besproken. Er zijn een aantal terugkerende jaarlijkse 
onderwerpen. Bij een aantal onderwerpen hebben we als MR instemmingsrecht of adviesrecht.  
Voor de volgende vergadering staat onder andere passend onderwijs op de agenda. 
 
DE BOUW 
Vorige week zijn ook de groepen 3,4 en 5 wezen kijken op de bouw. Eerst kregen ze uitleg 
waar ze op moesten letten en natuurlijk allemaal weer een mooi zichtbaar hesje aan. De 
kinderen waren erg onder de indruk van alles wat er gebeurde en dat het zo gevaarlijk 
was. Ze hebben al hun vragen kunnen stellen en in het kader van onderzoekend leren, 
hebben ze er een heleboel van geleerd. We zijn de mensen van de bouw dankbaar dat ze 
deze tijd voor onze kinderen wilden nemen. 
 
Vanaf volgende week gaan ze met het stukje tegenover de school beginnen. Daardoor is 
er minder ruimte voor auto’s. Als we daar met z’n allen rekening mee houden moet het 
lukken om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 
 
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een fijne week! 


