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Roerdompplein 19, 2025 CS Haarlem* tel 023-5370413; fax 023-5492405; e-mail: directeur@kon-emmaschool.nl
Beste ouders/verzorgers,
De werkzaamheden in de buurt komen dichterbij de school. Groot vrachtverkeer rijdt rond. We hebben
inmiddels de eerder gemaakte afspraken met de werknemers van Boskalis aangescherpt. Zij zullen
extra aandacht besteden aan de veiligheid met oversteken rond het uitgaan van de school.
Vanzelfsprekend is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid maar toch is het bijzonder fijn dat zij
hier aan meewerken.
Het is overigens het meest veilig om de stoep aan de rechterkant (vanuit de school gezien) van het
Roerdompplein te gebruiken. Dank voor een ieders medewerking!
HERHAALDE OPROEP
Proef verkeersexamen groep 7
Op vrijdag 21 april organiseert de verkeerscommissie ter voorbereiding van het verkeersexamen voor
de groepen 7 een proef verkeersexamen.
De leerlingen zullen die dag een route fietsen in de buurt van school waarin zoveel mogelijk
verkeerssituaties aan de orde komen. Voorafgaand aan de proef zullen de fietsen worden nagekeken
op hun technische staat.
Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die ons kunnen assisteren met het bemannen van de controle
posten op de route en het nakijken van de fietsen. Het examen begint om 9.00 uur, vrijwilligers
worden verzocht om 8.30 uur aanwezig te zijn voor instructies, en duurt tot ca. 11.30. Aanmelden kan
via de leerkracht van uw kind of door een mail te sturen naar vkc.kes@gmail.com
NIEUWE KLEUTERS
Er zijn in maart weer een aantal nieuwe kleuters gestart.
In groep geel is dat Tessa en in groep rood Senn.
Chloë kwam erbij in groep roze.
Welkom op de Koningin Emmaschool en we hopen dat jullie je snel thuis zult
voelen!
BROOD EN SPELEN
Omdat wij als team al een tijdje via Brood en Spelen op school de overblijf verzorger en jullie als
ouders ons niet kennen, leek het ons een goed idee om elke week 2 overblijfkrachten zich kort te laten
voorstellen in de weekbrief.
Zo weet u als ouder ook wie er voor uw kind/kinderen voor de klas staan.
Ik heet Ria van der Spoel.
Ik helpt altijd bij de kleuters in alle groepen. Ik ben getrouwd en moeder van twee volwassen zoons. Ik
ben mantelzorger en daarnaast vrijwilliger op een dagopvang voor eenzame ouderen en ouderen met
beginnende Alzheimer. Als tegenhanger doe ik met heel veel plezier de overblijf bij de
kleutergroepen. Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en films kijken.
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Ik heet Sadjan,
Ik ben getrouwd en heb 5 kinderen.
Ik ben sinds een jaartje bij de overblijf, maar heb hiervoor de overblijf gedaan op de Erasmus en de
Meer in Schalkwijk.
Ik heb nog wat moeite met de Nederlandse taal. Dit werk geeft mij veel voldoening, omdat ik er veel
van leer en hierdoor de taal ook steeds beter ga spreken.
Ik sta altijd als extra hulp bij de kleuters of in de aula om te helpen met de knutselactiviteiten.
Wij van Brood en Spelen vinden het erg belangrijk dat ons team ook trainingen krijgt.
Maandag 3 en 10 april zal het hele team de cursus omgaan met opvallend gedrag krijgen.
Deze cursus is verplicht om te bij te wonen en het team zal na afloop een certificaat krijgen.
Deze cursus maakt de overblijfkrachten bewust van het gedrag van kinderen en zichzelf als
overblijfkracht.
Hoe ervaart een kind de TSO en jou als overblijfkracht en de regels? Maar ook vragen als: Hoe kom je
over op een kind? Hoe komt het dat dit kind niet doet wat jij vraagt, terwijl de andere kinderen dat wel
doen?
Vanaf volgende week beginnen we weer met de tostidagen.
Maandag 3 april: Roze en paars
Dinsdag 4 april: groen en geel
Donderdag 6 april: blauw en rood.
Maandag 10 april: 5A, 5B, 7 en 8
Dinsdag 11 april: groepen 3A/B en 5C
Dinsdag 18 april: groepen 3C, 6A en 6B
Donderdag 20 april: groepen 4
Met vriendelijke groet,
Kim Plaatsman-Niesten
Coördinator Koningin Emmaschool
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