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KINDERZWERFBOEKENACTIE
Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerfboek, een initiatief van
Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voeten aan de grond. Ook in Haarlem! Phemy de Booijs, voormalig
ouder op onze school, is ambassadeur in Haarlem en roept iedereen op om kinderboeken op
zwerftocht te sturen.
‘Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. Hoe meer
kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 15% van de kinderen verlaat het
basisonderwijs met een taalachterstand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar! Kinderzwerfboek wil daarom
alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Want zonder taalachterstand gaan ze
een betere toekomst tegemoet.’
Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken
worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, wachtkamers, winkels, treinen,
bussen, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast
achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd.
Maar dat kunnen er nog véél meer zijn! Daarom roepen we alle kinderen van de Koningin
Emmaschool op om in de voorjaarsvakantie hun boekenkast eens goed door te kijken; welk boek wil jij
doorgeven aan een ander kind? In de twee weken na de vakantie mag je je boek(en) inleveren bij juf
Alma in groep groen.
TECHNIEK VAN DE MAAND
Deze maand hebben de kinderen kunstwerken met Oost-Indische Inkt gemaakt. Er hangen weer
mooie werkstukken in de gang.
FIETSJES GEVRAAGD
Voor de kleuterbouw zijn wij op zoek naar kleine fietsen, zonder zijwielen. We leren de kinderen hier
mee fietsen. Heeft u nog een exemplaar in de schuur staan....wij zijn er heel blij mee!
LEENKLEDING GYM
Mocht u thuis nog gymkleding over hebben in de maten 128 t/m M, dan zou u ons hier heel erg blij
mee maken. U kunt de kleding inleveren bij de gymleerkrachten. Alvast bedankt!
NSA: KLEUTERGYM
Afgelopen vrijdag hebben alle ouders/verzorgers van de leerlingen van groep ½ informatie ontvangen
over de kleutergym. In samenwerking met SportSupport Haarlem wordt dit georganiseerd op 6
woensdagmiddagen. Mocht u interesse hebben en heeft u uw zoon/dochter nog niet aangemeld? Dit
kan nog tot vrijdag 17 februari.
BERICHT VAN DE TSO
Valentijnsdag komt er weer aan, daarom zijn wij met de kinderen bezig geweest
met het maken van Valentijnskaarten en mochten ze canvas doeken versieren.
De overblijfkracht van groep blauw had zelf een leuke creatie verzonnen om te
maken met de kinderen. De kinderen konden een kaartje maken en daar zelf met
wol een kusje op borduren. Volgende week gaan we hier nog mee verder.
Daarnaast een oproep naar alle ouders:
De afgelopen tijd zijn er veel zieken kinderen. Graag willen wij vragen niet alleen
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de kinderen af te melden op school, maar ook bij ons. Dit scheelt ons veel tijd, omdat wij van elk kind
moeten checken bij de juf waarom hij of zij er niet is.
De dagen dat uw kind ziek is en afgemeld wordt, worden ook bij de volgende factuur gecrediteerd.
U kunt op de dag tot 12.00 uur een e-mail, sms of WhatsApp sturen naar mij. U ontvangt altijd een
bevestiging.
Tevens valt het mij op dat veel ouders gebruik maken van een strippenkaart, maar wekelijks zich
aanmelden voor de overblijf. Een strippenkaart is een stuk duurder dan een abonnement. Wij hebben
ook flexibele abonnementen voor 1 of 2 keer per week. Mocht u interesse hebben, kunt u deze
aanvragen bij ons hoofdkantoor door een e-mail te sturen naar y.vollmer@broodspelen.nl
Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen. Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar
tot 14.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Kim Plaatsman-Niesten- Coördinator Koningin Emmaschool
0628205011

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend.

