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VOETBALTOERNOOI 

Herhaalde oproep. In de bijlage van de vrijdagbrief van 19 jan. staan de uitnodigingen voor de 

voetbaltoernooien voor de groep 3/4, 5/6 en 7/8. We hebben al enthousiaste reacties.  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Maandagavond 12 februari om 19.00 uur gaat de inschrijving voor de 
rapport- of adviesgesprekken (groep 8) van start. Tot en met donderdag 
15 februari 17.00 uur heeft u de tijd om uw gesprek of gesprekken in te 
plannen. Noteert u zelf goed de datum en tijd? Dan moet het goed en vlot 
verlopen.  
Er wordt hard gewerkt aan de rapporten, volgende week vrijdag komen ze 
mee naar huis! 
 
 

Vorige week hebben we in de Vrijdagbrief aandacht besteed aan de 
komende Kleding- en Speelgoedbeurs van de Koningin Emmaschool. Dat 
verdient nogmaals uw en onze aandacht:  
 
Kleding- & Speelgoedbeurs 
Op woensdag 28 maart 2018 vindt in de avonduren de Kleding- & 
Speelgoedbeurs plaats. Op deze avond verkopen we ingebrachte kleding 

en speelgoed, waarbij de opbrengst gedeeltelijk wordt gebruikt om onze school financieel extra te 
ondersteunen. 
Na onze hulpoproep vorige week in de vrijdagbrief en via de klassenouders, heeft al een heel aantal 
mensen laten weten om te komen helpen. Alvast onze dank daarvoor! Helaas hebben we nog niet het 
benodigde aantal handen om de kledingbeurs te kunnen organiseren en 
daarom hierbij nogmaals ons verzoek: 
  
Kan je 28 maart helpen tussen: 
08:30 - 12:15 inruimen van de beurs 
18:30 - 20:30 begeleiden/toezicht houden van de beurs 
20:30 - 22:00 opruimen van de beurs 
Of op 29 maart: 
08:30 - 09:00 opruimen rekken en podium 
Meld je dan aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl (Let op, nieuw email adres!) 
  

VRIJDAGBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 36 Nummer 20, 9 februari 2018 

 

 

 

AGENDA 
 
Maandag 12 februari 19.00 uur  Digiduif open voor inschrijven ouder(kind-)gesprekken 
Donderdag 15 februari 17.00 uur Digiduif sluit 
Vrijdag 16 februari   Rapporten mee 
Wk 19-23 februari   Rapportgesprekken  
Vrijdag 23 februari   12.00 uur start Voorjaarsvakantie (tot en met 4 maart) 
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We kunnen vooral nog hulp gebruiken tijdens het opruimen van de beurs ’s avonds vanaf 20:30 en 
donderdagochtend. 
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn voor de hulp op deze dag, zullen we de inschrijving voor de 
kleding en speelgoed inbreng openen!   
 
Met vriendelijke groet, Team Emmabeurs 
 
 

In de hal van onze school verschijnt komende week een bord met daarop de 
foto’s van de aanwezige collega’s. Zo weet u wie er die dag op de “Emma” 
werken en weten wij aan het eind van de dag of er nog collega’s in de school 
aanwezig zijn. De foto wordt namelijk opgehangen als wij de school 
binnenkomen en weggehaald als…. Inderdaad… als we naar huis gaan.  

 
 
Hieronder een mooi initiatief, onder leiding van onze collega Lianne, om kinderen die het minder 
goed hebben te helpen. 

 
 
Kijkt u op zondagavond ook naar ‘de Luizenmoeder’, ben toch zo benieuwd wat u daar van vindt. Het 

schoolleven, wat mij betreft,  volledig uitvergroot, 
tenenkrommend, ontroerend en vol humor. 
Vermakelijk om te merken dat het lied “Hallo 
allemaal….” in de personeelskamer  

(en in groep 7B 😊 ) met enige regelmaat wordt 
ingezet, dat de participizza een meer of minder 
bekend woord wordt, dat we aangemoedigd worden 
om binnen gesprekken te gaan ‘glanzen’ en dat we 
iets ‘niet meer raar vinden, maar heel bijzonder’.  

Gelukkig valt er nog genoeg te lachen.  
 

 
Kledingbank IJmond 
1 week kleding inzamelen voor de kledingbank 
Wij zijn in contact gekomen met Jan van Eerden. Hij is 
actief als vrijwilliger bij onder andere ProKids IJmond 
en de kledingbank IJmond. Bij de kledingbank IJmond 
(www.kledingbankijmond.nl) kunnen mensen met 
een bijstands-, Wajong of WIA uitkering of mensen 
die in de schuldhulpverlening zitten gratis kleding 
verkrijgen. 
  
Over het algemeen gaat het inzamelen van kleding voor volwassen goed, maar er is een ernstig 
tekort aan kleding voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Jan is daarom een actie gestart bij lagere scholen 
voor het inzamelen van kleding en wij hopen dat jullie ook mee kunnen doen.  
 
Wat is de bedoeling? 
Vanaf donderdag 15 februari staat er in de aula een grote kar klaar waar we kleding in gaan 
verzamelen. Het is de bedoeling dat je 1 kleding stuk per kind in de kar deponeert. Alle kinderen 
mogen 1 kledingstuk, die zij niet meer dragen, meenemen naar de klas. Zij zullen met elkaar naar de 
aula gaan om deze kledingstukken in de kar te deponeren. De kar zal tot en met donderdag 22 
februari blijven staan. 
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Namens het opgewekte team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een vrolijk 
weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
 
 
P.S. Mireille van de Putten, moeder van de Bavinckschool, stuurde mij een mailtje met de vraag of ik 
een oproep voor hun softbalclub “Onze Gezellen” bij deze Vrijdagbrief wilde doen. Speciaal voor 
‘onze’ meiden uit de groepen 6 en 7. Natuurlijk wil ik dat. Sportiviteit moet altijd onder de aandacht 
worden gebracht. Hun flyer vindt u in de bijlage.  
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