
Jaargang 35  nummer 29              7 april 2017 
 
 
 

 
  
 
 
  

Roerdompplein 19, 2025 CS Haarlem* tel 023-5370413; fax 023-5492405; e-mail: directeur@kon-emmaschool.nl 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De werkzaamheden in de buurt vorderen gestaag. Helaas worden de parkeerplaatsen steeds 
schaarser en verdient het aanbeveling om met de fiets of lopend (voor zover dat mogelijk is) naar 
school te komen. Boskalis vraagt ons onderstaande met u te delen: 
 
Deze week is Boskalis aan de slag op het Roerdompplein, waarbij gewerkt wordt vanaf de 
Roerdompstraat richting de Kievitstraat. Op de Kievitstraat wordt de nieuwe riolering aangesloten op 
een bestaande put, om dit uit te kunnen voeren zal een klein gedeelte van de Kievitstraat opgebroken 
worden en dus afgesloten worden voor verkeer. We proberen de afsluiting zo kort mogelijk te houden 
i.v.m. de doorstroming van verkeer bij de school in de ochtenden. Deze werkzaamheden vinden 
volgens planning plaats tussen woensdag 5 april en vrijdag 7 april. 
Een voorbereid mens telt voor twee, nietwaar?  
 
PAASFEEST 

Volgende week donderdag 13 april, vieren alle groepen in de eigen klas het 
Paasfeest. Het Paasverhaal wordt verteld en we eten met elkaar. De groepen 
1 tot en met 3 hebben een paasontbijt. De kinderen van deze groepen nemen 
i.v.m. het continurooster een broodje en drinken mee voor tussen de middag. 
En de kleuters hoeven geen 10 uurtje mee te nemen. 
De groepen 4 tot en met 8 hebben een paasluch. Zij hoeven geen brood voor 
tussen de middag mee te nemen.  
De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten een bord, een beker en bestek 
meenemen.  

Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit. 
 
HULP SPORTDAG GEVRAAGD 
Op woensdag 17 mei vindt onze jaarlijkse sportdag weer plaats. We zijn op zoek naar ouders die ons 
willen helpen.  
Als u het leuk vindt om te helpen bij groep 1/2, dan kunt u zich vanaf maandag inschrijven op de lijst in 
de klas van uw zoon/dochter.  
Als u wilt helpen bij groep 3/4 of groep 5 t/m 8 dan kunt een mail sturen aan  
sport@kon-emmaschool.nl met als onderwerp ‘Sportdag’. 
Wilt u daarin het volgende vermelden?  
- Wie is/zijn uw zoon(s)/dochter(s)? 
- In welke groep(en) zit(ten) hij/zij? 
Verdere informatie ontvangt u minimaal een week van tevoren. Alvast bedankt voor uw aanmelding, 
namens alle kinderen en leerkrachten van de Emmaschool . 
 
SCHOOLREISJE GROEPEN 1 en 2 
Er bleek bij een aantal ouders enige onduidelijkheid over de datum van het schoolreisje van de 
kleuters (groepen 1/2) 
Het is donderdag 1 juni! Checkt u het in de agenda? 
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KLEDINGBEURS 
Afgelopen 29 maart was de Speelgoed- en Kledingbeurs-zomereditie. Wij 
willen graag de hulpouders die ons gedurende de dag en avond hebben 
geholpen in het zonnetje zetten. Maar ook de inbrengers die 30% van 
hun opbrengst afstaan aan school. Dit heeft geresulteerd in een prachtige 
opbrengst voor de kinderen van € 890,00. Waar dit bedrag aan besteed 
gaat worden, zal t.z.t. gecommuniceerd worden. Bedankt voor weer een 
succesvol bezochte en georganiseerde beurs! 
 
VERKEERSEXAMEN GROEP 7 
De afgelopen maanden hebben we hard geoefend voor het verkeersexamen. Gisteren was eindelijk 
het theoretisch examen aan de beurt! De kinderen hebben 20 vragen gemaakt over verkeersregels en 
borden. De kinderen horen zo snel mogelijk of zij geslaagd zijn. Op 21 april is er door de 
verkeerscommissie een proefexamen georganiseerd, zodat de kinderen alvast het praktijkexamen 
kunnen oefenen. De leerlingen fietsen een route door de buurt en komen verschillende 
verkeerssituaties tegen. Op woensdag 10 mei is het echte praktijkexamen aan de beurt! Om alvast in 
de sfeer te komen, hebben we de gang vorige week in een verkeersthema versierd. We wensen de 
kinderen van groep 7 heel veel succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANDRÉ KUIPERS IN PHILHARMONIE 
Op woensdag 5 april zijn de groepen 7 en 8 naar de Philharmonie geweest. Alle groepen 7 en 8 van 
Salomo waren uitgenodigd voor een lezing van André Kuipers over zijn reis in de ruimte. Hij vertelde 
onder andere over de opleidingen die hij moest volgen voor hij de ruimte in ging en hoe de reis 
verliep. Ook vertelde hij over de onderzoeken die hij had gedaan in de ruimte. Tenslotte liet André 
Kuipers nog wat foto’s van de aarde zien, die vanuit de ruimte zijn genomen. Haarlem was een paar 
keer goed te zien! 

 

 

 

 

 

 
 
  



KORFBALLEN 
Vandaag is er weer een korfbaltraining bij Aurora voor alle kinderen die zich hebben aangemeld. De 
informatie over de teams en het wedstrijdschema volgen komende week. 
 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI MEISJES 7/8 
Afgelopen woensdag heeft het meisjesteam uit de groepen 7 en 8 de halve finale gevoetbald. Bij BVC 
Bloemendaal kwamen de beste meisjesteams uit de poule bij elkaar. De eerste wedstrijd hebben de 
meiden gewonnen met 2-0 en de tweede wedstrijd met 2-1. Helaas was het meisjesteam van OBS de 
Beatrix nét iets te goed, en hebben de meiden van de Emma verloren met 3-0. Een hele prestatie, 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 
 
Met vriendelijke groet, Team Koningin Emmaschool 


