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Roerdompplein 19, 2025 CS Haarlem* tel 023-5370413; fax 023-5492405; e-mail: directeur@kon-emmaschool.nl
HERFSTVAKANTIE
De eerste periode van dit schooljaar zit er bijna al weer op. Er is door iedereen weer hard gewerkt, en
we kijken terug op goede weken. Volgende week vrijdag begint de herfstvakantie. Voor alle leerlingen
van de school begint de herfstvakantie om 12.00uur.
Op maandag 24 oktober is er voor leerkrachten van Stichting Salomo een studiedag en zijn alle
leerlingen vrij . We hopen alle kinderen en ouders weer te kunnen begroeten op dinsdagochtend 25
oktober.
En natuurlijk wensen we iedereen alvast een hele fijne week.
KINDERBOEKENWEEK
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘voor altijd jong’. Er kwamen maandagochtend in alle klassen
een opa en een oma langs om de Kinderboekenweek te openen. Wij willen hiermee extra aandacht
besteden aan het lezen. Opa en oma kwamen niet met lege handen. In alle klassen wordt er een
voorlees/teken wedstrijd gehouden en de winnaar krijgt een mooi cadeau.
Iedereen heel veel leesplezier gewenst!

Lees verder op de volgende pagina
*

www.kon-emmaschool.nl

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB
Bruna organiseert een scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met
scholen het lezen van kinderboeken stimuleren. Wij
als Emmaschool willen hier graag aan mee doen. Wij
sparen met alle kinderen van de school kassabonnen
van kinderboeken die gekocht zijn bij de Bruna. De
kassabonnen mogen de kinderen bij hun eigen
leerkracht inleveren t/m vrijdag 11 november. Aan het
einde van de actie zullen ze in een grote envelop
verzameld worden. Wij mogen als school voor 20%
van het totale kassabonbedrag boeken uitzoeken voor
onze schoolbieb. Helpen jullie mee sparen?
INFORMATIE-OCHTEND VOOR OUDERS DIE LUIZENCONTROLE DOEN
Op dinsdag 1 november om 8.30 uur zal de schoolverpleegkundige Marianne van der Wijde weer
informatie verstrekken aan de ouders die de luizencontrole op zich nemen. U bent van harte welkom
in de aula, koffie en thee staan klaar. Het zal ongeveer een half uur duren.
ONTRUIMINGSOEFENING
Afgelopen maandag hebben we in de school een ontruimingsoefening gedaan. Deze was
aangekondigd, en er was van te voren in alle groepen goed met de kinderen besproken wat ze
moeten doen als het alarm afgaat. De oefening verliep heel goed: in minder dan 5 minuten was het
hele gebouw ontruimd. Binnenkort doen we nog een keer een oefening, maar dan op een moment dat
niet van tevoren bekend is.
BROOD EN SPELEN
Deze week hebben de kinderen in de aula kunnen loomen en kettingen kunnen maken van
strijkkralen. Volgende week beginnen wij weer met de tostidag.
Maandag 10 oktober: groen, rood en blauw
Dinsdag 11 oktober: paars, geel en roze
Donderdag 13 oktober: 3a, 3b, 3c en groep 5a en 5b
Dinsdag 25 oktober: groep 5c, 6a en 6b
Donderdag 27 oktober: groep 4a en 4b
Maandag 31 oktober: groepen 7 en 8
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!
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oktober.
En natuurlijk wensen we iedereen alvast een hele fijne week.
KINDERBOEKENWEEK
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘voor altijd jong’. Er kwamen maandagochtend in alle klassen
een opa en een oma langs om de Kinderboekenweek te openen. Wij willen hiermee extra aandacht
besteden aan het lezen. Opa en oma kwamen niet met lege handen. In alle klassen wordt er een
voorlees/teken wedstrijd gehouden en de winnaar krijgt een mooi cadeau.
Iedereen heel veel leesplezier gewenst!

Lees verder op de volgende pagina
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SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB
Bruna organiseert een scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met
scholen het lezen van kinderboeken stimuleren. Wij
als Emmaschool willen hier graag aan mee doen. Wij
sparen met alle kinderen van de school kassabonnen
van kinderboeken die gekocht zijn bij de Bruna. De
kassabonnen mogen de kinderen bij hun eigen
leerkracht inleveren t/m vrijdag 11 november. Aan het
einde van de actie zullen ze in een grote envelop
verzameld worden. Wij mogen als school voor 20%
van het totale kassabonbedrag boeken uitzoeken voor
onze schoolbieb. Helpen jullie mee sparen?
INFORMATIE-OCHTEND VOOR OUDERS DIE LUIZENCONTROLE DOEN
Op dinsdag 1 november om 8.30 uur zal de schoolverpleegkundige Marianne van der Wijde weer
informatie verstrekken aan de ouders die de luizencontrole op zich nemen. U bent van harte welkom
in de aula, koffie en thee staan klaar. Het zal ongeveer een half uur duren.
ONTRUIMINGSOEFENING
Afgelopen maandag hebben we in de school een ontruimingsoefening gedaan. Deze was
aangekondigd, en er was van te voren in alle groepen goed met de kinderen besproken wat ze
moeten doen als het alarm afgaat. De oefening verliep heel goed: in minder dan 5 minuten was het
hele gebouw ontruimd. Binnenkort doen we nog een keer een oefening, maar dan op een moment dat
niet van tevoren bekend is.
BROOD EN SPELEN
Deze week hebben de kinderen in de aula kunnen loomen en kettingen kunnen maken van
strijkkralen. Volgende week beginnen wij weer met de tostidag.
Maandag 10 oktober: groen, rood en blauw
Dinsdag 11 oktober: paars, geel en roze
Donderdag 13 oktober: 3a, 3b, 3c en groep 5a en 5b
Dinsdag 25 oktober: groep 5c, 6a en 6b
Donderdag 27 oktober: groep 4a en 4b
Maandag 31 oktober: groepen 7 en 8
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten
Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!
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