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SCHOOLVOLLEYBALTOERNOOI
Op woensdagmiddag 1 maart hebben zes jongens uit groep 8 deelgenomen aan het
volleybaltoernooi. Voor het eerst heeft de Koningin Emmaschool aan dit toernooi deelgenomen.
Het waren vier spannende wedstrijden en het niveau lag hoog.
Tijdens de gymlessen en na schooltijd heeft het team hard getraind. Met succes... de tweede plaats!
Wij zijn erg trots op de jongens en natuurlijk de beker.
Namens iedereen, complimenten aan:
Seb en Stijn uit groep 8A, Mauro uit groep 8B en Seb, Casper en Glenn uit groep 8C.

TENNISCLINIC
Op donderdag 2 februari hebben de groepen 3 en 4 een tennisclinic
gekregen van Tennis op maat / TV Pim Mulier. De kinderen hebben een
leuke les gekregen en zijn beloond met een diploma. Kinderen die graag
willen tennissen, kunnen zich inschrijven voor tennislessen via
www.tennisopmaat.nl. Er is een actie 8 lessen voor 50 euro.

KORFBALTOERNOOI
Op zaterdag 15 april zal het jaarlijkse korfbaltoernooi voor scholen worden gehouden. In de bijlage
vindt u de uitnodiging voor dit toernooi.
KINDERZWERFBOEKEN
“Kinderzwerfboeken Haarlem” is heel blij met alle ingeleverde boeken. Maar we hebben enorm veel
boeken nodig voor alle nieuwe zwerfboekstations.
Dus kijk nog even in je boekenkast en breng je uitgelezen boeken naar juf Alma van groep groen.
Heel erg bedankt!
VERLOREN
Eva Dielemans uit groep 3B is haar gele brillenkoker met bril kwijt. Wil de vinder deze bril op school
aan de leerkrachten geven?
DE BEROEPENBEURS GAAT DOOR!
Namens de AC en de kinderen van de groepen 8, super bedankt voor alle aanmeldingen; ouders uit
de groepen 8 maar ook ouders uit de onder- en middenbouw, super!
Als de beroepenbeurs geweest is volgen er uiteraard foto’s in de vrijdagbrief.
M.v.g. Ingrid, Janine en Lotte (AC Beroepenbeurs)
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TSO
De afgelopen paar weken zijn er door onze oproep weer een paar leuke, enthousiaste, nieuwe
vrijwilligers begonnen bij de overblijf. Ons team begint nu aardig te groeien.

De lente is alweer in aantocht en daarom zullen wij ook met dit thema weer leuke activiteiten
verzinnen voor in de aula. We gaan o.a. vlinders knutselen, lentecollages en paasbakjes maken.
Ook beginnen we weer met de tosti-dagen. Omdat er in sommige klassen wel 20 of meer kinderen
overblijven, de vraag om 1 broodje mee te geven waar een tosti van gemaakt kan worden en een
gewoon broodje. We redden het namelijk niet om voor elke kind 2 broodjes te maken binnen een
half uur.
Het rooster ziet er als volgt uit.
maandag 6 maart: paars en geel
dinsdag 7 maart: groen en blauw
donderdag 9 maart: rood en roze
maandag 13 maart: de groepen 4
dinsdag 14 maart: 3A, 3B, 3C en 5C
donderdag 16 maart: 6A en de groepen 7
maandag 20 maart: 5A, 5B, 6B en de groepen 8
Tevens wil ik alle ouders bedanken voor het afmelden via de mail of WhatsApp wegens ziekte of
afwezigheid van uw kind. Hier zijn wij als team erg blij mee.
Met vriendelijke groet,
Kim Plaatsman-Niesten
Coördinator Koningin Emmaschool
0628205011
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!

