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Beste ouders/verzorgers,  

Even terugkijken op afgelopen week:  
Afgelopen dinsdag en woensdag hadden de kinderen van groep 8 hun IEP 
eindtoets. Twee ochtenden werd er gewerkt aan onderdelen van taal en 
rekenen. Ze hebben allemaal enorm hun best gedaan en wat zijn we trots op 
ze! De uitslag volgt over zo’n zes weken.  
 
U kreeg de informatie al via een aparte Digiduif, in deze Vrijdagbrief nogmaals 
belangrijke info voor de Koningsspelen van komende woensdag: 
 
Sportdag – Koningsspelen  

Volgende week woensdag 25 april vindt onze jaarlijkse sportdag plaats. Dit jaar zal de 
sportdag in het teken van de Koningsspelen staan! Alle kinderen worden om 8.25 uur bij 
de sportvelden in het Noordersportpark verwacht (Melkerijpad 10). Wilt u zorgen dat uw 
kind in sportkleding op het veld komt? Voetbalschoenen zijn niet toegestaan. Omdat het 

thema Koningsspelen is, zien we alle leerlingen graag zoveel mogelijk in het oranje komen.  
 
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.  
De kinderen zullen wat te drinken krijgen, maar het is verstandig om ook een bidon of een flesje 
water mee te geven. Ook nemen de kinderen hun eigen 10-uurtje mee.  
 
Om 12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn en mogen de leerlingen weer bij hun eigen leerkracht 
worden opgehaald. Wilt u uw kind bij zijn/haar leerkracht ook even afmelden? 
We gaan duimen voor mooi weer! 
 

Een ander sportevenement is het Korfbaltoernooi. In de bijlage vindt u een brief waarin 
de informatie is te lezen om uw zoon/dochter op te kunnen geven.  
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een 
goed weekend toe, tot maandag en tot de volgende vrijdagbrief op donderdag, 

 
met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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