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Beste ouders/verzorgers, 
 

Wat hebben we geboft met het groep 8 kamp! Een 
enkel spatje regen op de eerste dag maar daarna 
bleef het prachtig weer. De foto’s worden nog 
verzameld om daarna met de ouders te worden 
gedeeld maar een paar plaatjes wil ik u niet 
onthouden. Dank aan mijn collega’s en ouders voor 
de tomeloze inzet en voor de leerlingen: jullie 
waren geweldig! 
 
Juf Lidewij heeft zich met hart en ziel ingezet voor dit kamp. Net zo als zij 
de afgelopen 13 jaar zich voor de school heeft ingezet. A.s. woensdag 
zwaaien we haar definitief uit. Heel veel geluk Lidewij privé en in je 

nieuwe baan! 
 
Deze week zullen de eerste startgesprekken worden gehouden. Het is goed om zo aan het begin van 
het jaar contact met elkaar te hebben.  
 
 
 
 
 
Dan graag uw aandacht voor het volgende: 
 
DE JUISTE SCHOOLDEUR. 
We zijn al weer drie weken bezig in dit nieuwe schooljaar. De kinderen zijn inmiddels weer bekend 
met hun nieuwe lokaal. Ieder lokaal heeft ook zijn eigen ingang vanaf de verschillende pleinen. Om 
de gangen zo veilig en overzichtelijk mogelijk te houden, willen we een ieder verzoeken om de juiste 
schooldeur te gebruiken, ook als dat een stukje omlopen betekent. 
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AGENDA 
v.a. maandag 25 september  Startgesprekken 
Donderdag 5 oktober   Staking Basisonderwijs  Koningin Emmaschool gesloten 
21 t/m 29 oktober 2017  Herfstvakantie 
Woensdag 1 november   Kledingbeurs (zie deze Vrijdagbrief) 
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Nog even voor de duidelijkheid:  

 De groepen 1/ 2 paars, 1/2 blauw, 1/2 rood komen binnen via het 
kleuterplein vanaf 08.20 uur. 

 De groepen  1/2 groen, 1/2 geel en 1/2 roze en de groepen 3A, 3B en 
3/ 4 C komen binnen via het voorplein vanaf 08.20 uur. 

 De groepen 4A, 4B, 6C, 7A en 7B gaan in de rij staan bij de schooldeur 
op het plein van de fietsenrekken om 08.25 uur. 

 De groepen 5A, 5B, 6A, 6B, 8A en 8B gaan in de rij staan op het 
voorplein om 08.25 uur. 

Dank voor de medewerking! 

 

Week van de Opvoeding  

Van 2 tot en met 8 oktober 2017 is het Week van de Opvoeding. De hele week vinden in Haarlem 

leuke, informatieve (en veelal gratis) activiteiten, bijeenkomsten en workshops plaats voor ouders, 

opvoeders, kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie en het complete programma op: 

www.weekvandeopvoedinghaarlem.nl 

 

En: 

 

Dit was het voor vandaag. Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen een goede 
week toe en tot de volgende Vrijdagbrief, weer ouderwets op… Vrijdag! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nanda Klaassen 
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