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NIEUWE KLEUTERS
In januari zijn er weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school gestart.
In groep rood is dat Filip en in groep groen zijn dat Milou, Rolf en Lasse.
Groep blauw verwelkomde Julien en in groep roze kwamen Amber en Sensy erbij.
Tot slot werd groep paars uitgebreid met Piia.
Welkom op de Koningin Emmaschool en we hopen dat jullie een fijne tijd tegemoet gaan!
EINDADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8
Deze week hebben de ouders van de leerlingen van groep 8 een uitnodiging ontvangen voor het
inschrijven voor het eindadviesgesprek. De inschrijving voor de adviesgesprekken verloopt via
DigiDuif. U kunt inschrijven t/m donderdag 16 februari 12.00 uur.
BEROEPENBEURS GROEP 8: OUDERS GEZOCHT!
Elk jaar wordt er een beroepenbeurs georganiseerd op school voor de leerlingen van de groepen 8.
De kinderen krijgen zo een indruk wat bepaalde beroepen in houden en wat voor opleiding ze
daarvoor nog hebben.
Dit jaar houden we de beroepenbeurs op woensdag 12 april (van +/- 09.00 – 12.00 uur, een
roulatiesysteem, om het kwartier krijgt u kinderen aan uw tafeltje om te vertellen over uw beroep).
Zou u het leuk vinden om iets over uw beroep te vertellen, wilt u dat dan aan ons laten weten? Dit mag
per mail: ackoninginemmaschool@gmail.com
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt,
Lotte, Ingrid en Janine
BERICHT VAN DE KLEDINGBEURS
Op 29 maart vindt in de avonduren de Kleding & Speelgoedbeurs plaats. We zoeken voor deze dag
veel hulp, zonder hulp geen extra inkomsten voor de school, welke altijd ten goede komt voor de
kinderen.
Kan je 29 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
Meld je dan aan via koninginemmabeurs@gmail.com
Tevens zoeken we ouders die de organisatie van deze beurs over willen nemen, en vanaf komend
schooljaar 'ingewerkt' willen worden. Heb je interesse? Laat het weten!
Wil je kwalitatief goede kinderkleding en speelgoed komen inbrengen? Dat kan! Meer informatie over
inbrengvoorwaarden vind je terug op http://emmabeurs.blogspot.com
Opgeven voor een inbrengnummer kan via eerder genoemd emailadres.
Met vriendelijke groet,
team Emmabeurs
BERICHT VAN DE MR
Onlangs heeft de MR weer vergaderd. We willen u graag weer even op de hoogte brengen van de
zaken die we besproken hebben.
Zoals u inmiddels weet heeft Pieter Gulickx afscheid genomen van de Koningin Emmaschool. Ook in
de MR hebben we bij zijn afscheid stil gestaan. Marieke Koster neemt tot 13 maart de honneurs waar,

*

www.kon-emmaschool.nl

samen met Lois Delissen en Dionne Fijma. Daarna zal de nieuwe directeur, Nanda Klaassen het
overnemen.
Er waren enkele klachten binnen gekomen over de hoge verzendkosten van de schoolfoto’s. Er wordt
contact gezocht met de schoolfotograaf om een aanpassing in de verzendkosten te bespreken.
In de vergadering hebben we ook contact gehad met Anton de Bruin. Hij neemt namens de Koningin
Emmaschool plaats in de GMR en is tevens voorzitter.
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Salomo. Hier zijn zestien
Protestants- Christelijke scholen uit de regio Zuid-Kennemerland bij aangesloten.
In de GMR worden op centraal niveau onderwijs gerelateerde zaken besproken. Anton heeft ons
uitleg gegeven over o.a. de begroting en de komst van een internationale school.
In het komend schooljaar staan ouderparticipatie en werkdruk in het onderwijs op onze agenda.
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking
aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het emailadres van de
MR: MR@kon-emmaschool.nl Wij reageren dan zo snel mogelijk.
NSA: KLEUTERGYM
Net als vorig schooljaar, wordt er ook in de komende periode kleutergym aangeboden als naschoolse
activiteit. Dit aanbod geldt voor de kinderen van groep 1 en 2 van de Koningin Emmaschool en de Sint
Bavoschool.
De gymlessen worden wederom verzorgd door Sportsupport. Gedurende zes lessen wordt er
aandacht aan de basisvormen van bewegen; te weten: klimmen, klauteren, dansen en balspelen.
In de brief, welke alle kleuterouders hebben ontvangen, leest u wat de kosten zijn en hoe u uw
zoon/dochter kunt aanmelden.
SPORTINSTUIF SPORTSUPPORT HAARLEM
SportSupport organiseert in samenwerking met verschillende Haarlemse sportverenigingen al enkele
jaren sportinstuiven tijdens de vakantieperiodes. Deze sportinstuiven zijn bedoeld voor kinderen van
groep 4 t/m 8. De kinderen die deelnemen, krijgen een leuke en sportieve dag aangeboden waarbij ze
op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende sporten.
In de bijlage van deze mail ontvangt u de flyer van de SportInstuif Haarlem-Noord tijdens de
aanstaande voorjaarsvakantie.
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend.

