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Beste ouders/verzorgers,  
 
We beginnen deze Vrijdagbrief meteen met een aantal belangrijke praktische zaken: 
 
Kleding- en speelgoedbeurs 

Volgende week woensdag 28 maart is het alweer zover; de 
kleding- en speelgoedbeurs – Lente editie! 
Nog op zoek naar die ene leuke korte broek, of een nieuw 
zomerjurkje? Kom dan shoppen om de kledingkast weer te vullen 
met wat extra zomerse items. Naast de kleding, hebben we ook 
speelgoed, recente boeken, sportkleding, tassen en dergelijke in 
de aanbieding. 
We zijn open op 28 maart van 18:30-20:30 in de gymzaal van de 
Emmaschool. Neem je kleingeld uit het spaarvarken mee, want 

bij de kassa zijn wij blij als u gepast en met kleingeld kunt betalen.   
De niet verkochte kleding items die niet terug gaan naar de eigenaar, worden deze keer ingezameld 
voor de Kledingbank IJmond.  
Het overgebleven speelgoed wordt wederom gedoneerd aan de Haarlemse speelgoedbank en de 
overgebleven boeken krijgen als zwerfboek een nieuw leven. En ook niet onbelangrijk, de financiële 
opbrengst komt ten goede van de school. 
Toch nog van plan om komend weekend zelf ook de kleding en speelgoedkast op te ruimen? Er zijn 
nog een aantal inbrengnummers te vergeven. Meld je aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl! 
 
Bericht van de MR 
Aan het einde van dit schooljaar nemen Laura Rutte en Iris Pinkster afscheid van de MR omdat hun 
jongste kinderen naar de middelbare school gaan. Dit betekent dat er twee plekken beschikbaar 
komen in de oudergeleding.  
Mocht u interesse hebben om namens de ouders zitting te nemen in de MR, dan kunt u dat uiterlijk 
donderdag 29 maart per mail aan de MR laten weten (MR@kon-emmaschool.nl).  
Graag ontvangen wij in de mail een korte motivatie, de klas(sen) waarin uw kind(eren) zit(ten) en 
contactgegevens (email en telefoonnummer). Bij meerdere aanmeldingen zullen wij verkiezingen 
uitschrijven.  
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AGENDA 
Woensdag 28 maart   Kleding- en Speelgoedbeurs 
Donderdag 29 maart   Paasfeest in de klas 
Vrijdag 30 maart t/m Maandag 2 april Vrij ivm Goede Vrijdag en Pasen 
Dinsdag 3 april    Studiedag team – leerlingen vrij 
Woensdag 11 april   Beroepenbeurs groepen 8 
Donderdag 12 april Ivo Wouters Mediawijsheid: 

13.00 uur leerlingen- 19.30 uur ouders groepen 6.7 en 8  
Woensdag 25 april   Sportdag - Koningsspelen 
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Als u hier vooraf nog vragen over hebt of een keer een vergadering wilt 
bijwonen, dan kunt u ons een e-mail sturen. Bij deze vrijdagbrief zit ook een 
flyer met aanvullende informatie. Vanzelfsprekend kunt u ook één van de 
MR leden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u meer informatie over de MR 
vinden op de website van de school. 
 
 

Maart roert z’n staart…….winter en lente wisselen elkaar, 
gezien de weersomstandigheden, nog af. Maar de kalender 
heeft besloten dat het lente is. Een nieuw begin, de natuur 
komt weer tot leven. En in die periode vieren wij het 
Paasfeest. Voor veel mensen het feest van eieren eten, jonge 
dieren en de paashaas. Maar wij weten dat Pasen de dagen 
markeren waar we geloven dat Jezus, de zoon van God, ons 

heeft laten zien dat er hoe dan ook, altijd weer, een nieuw begin mogelijk is. Voor iedereen. Jong en 
oud. Dat wens ik u en jullie van harte toe. 
 
BELANGRIJKE INFO:  
Op donderdag 29 maart 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 en groep 3/4 vieren het feest met een 
paasontbijt. De kinderen van deze groepen nemen i.v.m. het 
continurooster een broodje en drinken mee voor tussen de middag.  

 De groepen 4 tot en met 8 hebben een paaslunch. 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. 

CONTINUROOSTER: Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit. 
 
 

En dan nog dit: een paar Vrijdagbrieven terug heb ik aandacht besteed aan 
de teams die onze school vertegenwoordigden tijdens het 
schoolvolleybaltoernooi.  
En tot mijn grote schrik heb ik de foto van een belangrijk team vergeten. 
Vandaag hoop ik mijn fout goed te maken en stel ik u voor aan het sportieve 
team van groep 8A, die vierde zijn geworden bij de gemengde teams! Een 
topprestatie!! 
 
Op de foto van links naar rechts: 
Richie, Ruben en Tom, Wies, Sofie en Isa 
 

 
Tot slot: Komend weekend gaan weer terug naar de zomertijd, in de nacht 
van zaterdag 24 maart naar zondag 25 maart gaat de klok een uurtje 
vooruit. Altijd handig om bewust van te zijn.   
 
Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen een zonnig weekend toe en tot de 
volgende Vrijdagbrief op donderdag,  
 
Met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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