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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor één keer de vrijdagbrief op papier én digitaal. Voor één keer op papier om u kennis te laten 
maken met de nieuwe opzet en vormgeving. Vanaf volgende week vrijdag ontvangt u deze brief alleen 
digitaal.  
 
Wat hebben we geboft afgelopen woensdag. Wat een prachtige dag op het sportveld. Met een 
grote inzet van de sportdagcommissie, het team en de altijd actieve ouders die ons bijstaan werd het 
een fantastische ochtend. Goed georganiseerd en met enthousiaste kinderen die werden uitgedaagd 
om op sportief vlak hun grenzen te verleggen. Goed gedaan allemaal! 
Dank aan iedereen die mede geholpen heeft om dit jaarlijkse gebeuren tot een feest te maken.  
(volgend schooljaar zal de sportdag in deze vorm worden vervangen door de Koningsspelen!) 
 

 
Behalve leren in de klas wordt er veel geleerd buiten de school. In de vorm van verkeersexamens op 
de fiets, naar de schooltuinen of andere excursies. Maar ook door een bezoek aan de ruïne van 
Brederode vanaf groep 3. Uw zoon/dochter weet u daar vast veel over te vertellen! 
 
A.s. dinsdagavond 23 mei ontvangen we u en jullie graag in onze Emmaburcht. Tussen 18.30 – 
19.30 uur bent u van harte welkom om een stap terug in de tijd te maken.  
 
Van mijn collega’s:  
 
PROJECT MIDDELEEUWEN 
Alle leerlingen zijn druk bezig in de klassen. Er worden o.a. wapenschilden 
gemaakt en er wordt een lied ingestudeerd. Op donderdag en vrijdag hebben 
de groepen 3 t/m 8 een bezoek gebracht aan de Ruïne van Brederode, waar 
ze een rondleiding hebben gekregen. 
 
Volgende week dinsdag vinden de Emmaspelen plaats, de leerlingen zullen 
allerlei Middeleeuwse spelletjes doen 
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AGENDA 

23 mei  Middeleeuwse Emmaspelen 1 juni  Schoolreisje kleuters 

23 mei  Inloopavond 18.30 – 19.30uur 6 juni  Schoolreisje groep 3 en 4 

25 en 26 mei  Hemelvaart 

 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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HOCKEYTOERNOOI VOOR GROEP 7 EN 8. 
Op woensdag 21 juni is het weer zover, het jaarlijkse hockeytoernooi!  
In de bijlage via Digiduif vindt u een brief met verdere informatie. We hebben voor 
elk team een begeleider en een scheidsrechter nodig, hopelijk kunt u ons daarbij 
helpen. 
 

 
 
SCHOOLREISJE KLEUTERS                                                                                                                                                    
Op donderdag 1 juni gaan de kleuters op schoolreisje naar Sprookjes 
Wonderland in Enkhuizen. De kleuters hoeven deze dag geen eten, 
drinken, snoep of geld mee te nemen, wij zorgen overal voor.                                                                                                                                                       
De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn.                                                                        
Ze krijgen daar een polsbandje met hun naam en het nummer van de 
mobiele telefoon van school die ook mee is. 
Om ongeveer 8.40 uur lopen we naar de bussen die om 9.00 uur vertrekken naast de Schoter 
Scholengemeenschap aan de Sportweg. Wij hopen om 15.30 uur weer terug te zijn bij school.                                                                                            
De instructie, voor de ouders die zijn mee gevraagd, is op woensdagmiddag 31 mei om 12.00 uur in 
het lokaal van groep paars. We hopen op een fijne en zonnige dag! 
 
BERICHT VAN HULPOUDERS UIT GROEP 8C 
Wat een fantastische sportdag was het! Alle juffen, kinderen en hulpouders hadden er zin in en het 
weer was fantastisch! 
Nanda en ik waren hulpouders bij het verspringen en dit bleek een geweldig onderdeel. De teams 
waren fanatiek en sportief. Alle teams hebben echt hun uiterste best gedaan om zo veel mogelijk 
punten binnen te halen. 
Wij als hulpouders kunnen niet anders zeggen dan dat we hebben genoten van zoveel sportief talent! 
“Klasse” gedaan, het was ontzettend leuk om hier als hulpouders bij te kunnen zijn. 
Dank ook aan de sportcommissie voor al het voorbereidend werk en het goede verloop van de dag. 
 
Als afsluiting willen wij nog twee kinderen speciaal feliciteren met hun bijzondere prestatie. 
Irene uit groep 8a, zij sprong van de meisjes het verst met 3.70 m en bij de jongens was dit Justin uit 
groep 8b met 4.00 m. Gefeliciteerd toppers! 
 
Met sportieve groet,  
Nanda en Marga, hulpouders uit groep 8c 
 
BROOD EN SPELEN 
Omdat wij als team al een tijdje via Brood en Spelen op school de overblijf verzorger en jullie als 
ouders ons niet kennen, leek het ons een goed idee om elke week 1 overblijfkracht zich kort te laten 
voorstellen in de weekbrief. 
Zo weet u als ouder ook wie er voor uw kind/kinderen voor de klas staan. 
 
Graag wil ik mezelf via deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Mijn naam is Döne Sevingil-Kutlu ben 
een vrouw van 52 jaar, geboren in Turkije en  woon sinds mijn jeugd in Haarlem.  Ik heb gewerkt bij 
een bakkerij, schoenenzaak, drukkerij, medicijnen fabriek en bij de gemeente Haarlem en IJmuiden. Ik 
ben getrouwd en ik heb een zoon van 21 jaar en één van 19 jaar.  Ik sport graag en fitness een paar 
keer in de week. Daarnaast hou ik van bakken en op de verjaardagen van mijn zonen bak ik een  
bijzondere taart.  Al aantal jaren doe ik vrijwilligster werk o.a. : balie medewerkster, gastvrouw bij 
bejaarden huis en nu doe ik al een paar jaar overblijf kracht op basis scholen. Tevens heb ik aantal 
jaren in de ouderraad gezeten.  Ik vind het erg leuk om met kinderen om te gaan en dit jaar doe ik 
groep 5c. Het is fijn om te horen dat de kinderen je nog herinneren van de jaren ervoor. De eerste dag 
is altijd wederzijds even wennen maar uiteindelijk hebben we allemaal plezier. Ik hoop dat we dit en 
komende jaar weer een leuke tijd zullen hebben.    
 
Vorige week hebben we met alle kinderen voor Moederdag wat geknutseld. De kleuters die wouden 
hebben met ijslollystokjes wat gemaakt en de midden en bovenbouw zijn wezen mozaïeken. 
Deze week zijn we aan de slag gegaan met wasknijpers. Hier konden de kinderen bakjes mee maken. 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Afgelopen week zijn wij al begonnen met de tostidagen, maar door miscommunicatie, heeft dit niet in 
de weekbrief gestaan. Mijn excuus hiervoor. Een aantal overblijfkrachten hadden was extra brood 
meegenomen en het is aan de kinderen extra doorgeven dat dinsdag een extra tosti dag 
georganiseerd werd voor de kleuters. Donderdag hadden de groepen 5A/B en groepen 7.  
 
Volgende week zijn deze groepen aan de beurt 
maandag 22: 3C/5C en 6A 
dinsdag 23: 3A/3B 
Donderdag 25: Hemelvaart geen TSO 
maandag 29: 6B/8A en B 
dinsdag 30: 4A en 4B 
 
Voor nieuwe ouders op school die gebruik willen gaan maken van de overblijf, u kunt met mij contact 
opnemen via onderstaand nummer of een mail sturen naar Yvonne van ons hoofdkantoor. Haar email 
adres is y.vollmer@broodspelen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Kim Plaatsman-Niesten 
Coördinator Koningin Emmaschool 
0628205011 
 
 
Volgende week een korte week. Maandag, dinsdag en woensdag naar school. Donderdag 25 mei 
(Hemelvaartsdag) tot en met zondag 28 mei sluit de Emmaburcht om op maandag 29 mei als 
Koningin Emmaschool de deuren weer te openen.  
 
Dat was het voor nu. Namens het sportieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie 
allen een mooi weekend toe en tot de volgende vrijdagbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
P.S. Bij deze vrijdagbrief informatie over Sportsupport.  
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