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Beste ouders/verzorgers, 
 
De schoolreisjes voor de kleuters (Sprookjeswonderland) en de groepen 3 en 4  (Speelkasteel in Hoofddorp) zijn achter 
de rug. Stuk voor stuk successen. De kleuters en hun begeleiders genoten nog extra dankzij het zonnetje. Groepen 3 en 
4 hadden een meer herfstachtig weer… maar dat mag de pret voor de kinderen nooit drukken. Dank aan alle ouders die, 
op welke manier dan ook, hebben meegeholpen om dit weer tot een succes te maken! 
 
Onderaan deze Vrijdagbrief vindt u de vastgestelde vakantieplanning (incl. studiedagen team) voor 2017-2018. Dan 
kunt ook u weer gaan plannen! 
 
Komende dinsdag start de Avond4daagse weer. Helaas dit schooljaar niet onder de vlag van de Koningin Emmaschool 
maar toch alle succes gewenst aan iedereen die toch meedoet. Volgend jaar hopen we er echt weer bij te zijn! 
 
Aan sportiviteit geen gebrek op de “Emma”. Mijn collega’s praten u bij: 
 
VELDLOOP 
Op woensdag 31 mei heeft de veldloop plaatsgevonden. Alle deelnemende kinderen hebben hard hun best gedaan en 
bij de volgende vijf kinderen is dit harde werken beloond met een medaille. Anniek van Wees en Anouk Smit uit groep 
6b (eerste en derde plaats), Melle Duijker uit groep 6a (tweede plaats), Jochem van Huik uit groep 7a (eerste plaats) en 
Jort van Wees uit groep 8b (tweede plaats).  
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AGENDA 
 
V.a. 12 juni     CITO toetsen    27 juni  Schoolreis groep 5, 6, 7 

 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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FREERUNNEN 
Dinsdag heeft groep 8 tijdens de gymles kunnen freerunnen. Seb, Jasper, Glenn, Casper en Robbert uit groep 8C 
kwamen tussen de middag de zaal verbouwen en hadden een eigen ontwerp van te voren verzonnen. Hier hebben alle 
kinderen van de groepen 8 van kunnen profiteren. Iedereen heeft bewegingen en trucs bedacht, opgeschreven en 
zichzelf constant uitgedaagd om wat nieuws te verzinnen. Het was een sportieve en creatieve gymles!  

 

 

 

 

 

 
VAKANTIEBIEB-APP 
Vorig jaar zijn, dankzij de VakantieBieb-app, duizenden kinderen in de zomer blijven lezen. Een 
geweldige ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt een terugval van avi-
niveau tegengegaan. Deze zomer komt de bibliotheek daarom weer met een nieuwe editie van de 
VakantieBieb-app met leuke jeugd e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8. De app kan al 
worden gedownload. Veel leesplezier gewenst!  
 
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2017-2018  

 
Vrijdagmiddag va 12.00 uur 20-10-2017 
Herfstvakantie   21-10-2017 t/m 29-10-2017 
Woensdag   22-11-2017 
Vrijdag    22-12-2017   
Kerstvakantie    23-12-2017 t/m 07-01-2018 
Vrijdagmiddag  va 12.00 uur 23-02-2018 
Voorjaarsvakantie  24-02-2018 t/m 04-03-2018 
Goede Vrijdag en Pasen  30-03-2018 t/m 02-04-2018 
Dinsdag    03-04-2018 
Koningsdag   27-04-2018 
Meivakantie   28-04-2018 t/m 13-05-2018 
Pinksteren    21-05-2018 
Vrijdag     20-07-2018 
Zomervakantie   21-07-2018 t/m 03-09-2018 

 
Tot slot: u heeft er vast en zeker in de media al het een en ander over gehoord. Met de formatievorming op de 
achtergrond heeft het onderwijs besloten om zich te laten horen. Binnen de scholen wordt dit breed gedragen maar om 

de politiek te laten weten dat er meer mensen, betrokken bij het onderwijs, hier 
achter staan is een petitie online gezet die ik in deze brief met u wil delen. 
Onderstaand citaat komt uit een brief van POinactie die wij afgelopen week 
ontvingen.  

 
“Wat is de boodschap van POinactie? 
Deze richt zich vooral op de maatschappij, met de focus op het lerarentekort en het effect daarvan op 
onderwijs. 
Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je voldoende 
goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig lerarentekort doordat: 

 steeds meer leerkrachten stoppen vanwege hoge werkdruk of een beter salaris in het VO. 

 te weinig nieuwe leerkrachten zich aanmelden voor het primair onderwijs (om dezelfde redenen).  

 de huidige leerkrachten proberen met man en macht goed onderwijs te leveren, maar deze situatie is 
niet lang vol te houden. 

http://www.kon-emmaschool.nl/
http://www.pofront.nl/petitie


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  directeur@kon-emmaschool.nl 
 

 
Niemand minder dan Sophie Hilbrandt zal zich de komende tijd inzetten als ambassadeur van POinactie.  Sophie 
is moeder van twee kinderen en heeft zelf een burn-out gehad. 
Iets wat 1 op de 4 leerkrachten overkomt! 
Dinsdagavond is bij het t.v.programma Jinek een petitie gelanceerd, die op 27 juni zal worden aan geboden aan 
Mark Rutte. Deze petitie is te vinden op www.pofront.nl/petitie 
Laten we met z'n allen proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen deze petitie te gaan ondertekenen. 
Maatschappelijke steun is het doel.”  

 
 
Dat was het weer voor deze week.  
Namens ons betrokken team wens ik u en jullie allen een gezellig weekend toe en tot de volgende vrijdagbrief,  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/
http://www.pofront.nl/petitie

