
 
Jaargang 35  nummer 32              12 mei 2017 

 
 
 

 
  
 
 
  

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

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De opmaat van de vrijdagbrief nieuwe stijl. In samenwerking met de collega’s en secretaresse 
Esther zal ik u iedere week, zoals u gewend bent, op vrijdag op de hoogte houden van praktische, 
leuke en belangrijke zaken die de school aangaan. Deze week nog in het vertrouwde format, 

komende week in een nieuw jasje. We hopen vanzelfsprekend dat u dit zal waarderen. 😉  
 
 
Twee weken meivakantie. Zoals altijd vliegen vakanties voorbij. Iedereen is weer veilig 
teruggekomen en gestart met het laatste deel van dit schooljaar. Nog twee lange weekenden (rond 
Hemelvaartsdag en met Pinksteren) en dan de eindspurt naar de zomervakantie.  
 
 

 
De Emma-burcht werd jl. maandag officieel geopend. De ophaalbrug, de 
kasteelkamer, de juffen in stijl en de Emma-burcht-wapens zetten de school 
meerdere eeuwen terug in de tijd. Een mooi lied gaf het startsein voor de 
projectweken.  
 
Op meerdere plekken in de 
school verrijzen torens, 
burchten, lopen kleine ridders 
en prinsessen rond. En Juf 

Corry, die werd verrast door de moeder van Thijs, 
Ingrid de Boer. Een kasteelpoort in haar eigen klas. 
Prachtig. (Zie de foto links) 

 
 
 
Dan graag uw speciale aandacht voor het volgende: 

In de week van 13-16 juni vindt de jaarlijkse Avond4daagse plaats. 
Meerdere jaren hebben Shirley en Nicole dit voor de Koningin 
Emmaschool georganiseerd. Nog voor de meivakantie hebben zij een 
oproep gedaan voor vervanging van de organisatie van deze 
wandeltocht voor onze school. Daar is geen reactie op gekomen. Wat 
ontzettend jammer.  
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In verband hiermee plaats ik onderstaand berichtje in deze vrijdagbrief. (mocht u na het lezen contact 

willen opnemen, aarzel dan niet. Wellicht is er nog iets te regelen?!) 

 
“Helaas is het niet gelukt om opvolging te vinden voor het begeleiden van de avondvierdaagse 

namens de Koningin Emmaschool. Dat betekent dat de aankomende avondvierdaagse, die gehouden 
wordt van dinsdag 13 t/m 16 juni, niet gezamenlijk gelopen kan worden. 

Uiteraard kunt u uw kind(eren) zelf inschrijven bij de Albert Heijn op het Marsmanplein. De 
voorinschrijving is van 29 mei t/m 8 juni tegen een betaling van het inschrijfgeld van € 5,-- contant. U 
krijgt dan direct uw startkaart mee. U kunt weer starten vanaf de Ringweg (Sportpark) in Spaarndam. 

Wij wensen ieder een fijne (individuele) avondvierdaagse. 
Groetjes, Shirley en Nicole” 

 
 
 
 
 
Een andere sportieve activiteit is de jaarlijkse SPORTDAG. Volgende week woensdag 17 mei is het 

zover. Hieronder de laatste belangrijke informatie:  
 

Alle kinderen worden om 8.25 uur op het sportveld aan het 
Melkerijpad (sportveld Sparks, Noordersportpark) verwacht.  
Wilt u zorgen dat uw kind in sportkleding op het veld komt en dat lange 
haren ‘vastzitten’? (Voetbalschoenen zijn overigens niet toegestaan.) 
 
Bij aankomst op het sportveld is het de bedoeling dat iedereen 
verzamelt bij het groepje waar hij/zij in zit. Er hangen affiches met 
plaatjes van de desbetreffende groepjes aan de hekken. Voor de 

groepen 1 t/m 4 vindt u de indeling van de groepjes in de bijlage. 
 
Wilt u zorgen dat uw kind voldoende eten en drinken meeheeft? Bij mooi weer is een extra flesje 
water meenemen wel verstandig. 
 
Om 12.00 uur is de sportdag voor alle kinderen afgelopen. U kunt uw kind bij zijn/haar leerkracht 
ophalen. Bij slecht weer wordt u tijdig, per Digiduif, op de hoogte gesteld of de sportdag doorgaat. 

 
 

Welkom Lyra en  Sep (groep geel), Vera (groep blauw), Demian en  
Thibaud (groep groen) en Imara (groep roze) . Welkom op de Koningin 
Emmaschool en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. 

 

 

Dat was het voor deze week. Namens mijn creatieve collega’s wens ik u en jullie allen een gezellig 
weekend toe en tot de volgende vrijdagbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
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