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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 vrijdagbrief op donderdag. Vanmiddag om 14.00 uur sluit de Koningin Emmaschool de deuren om
deze op dinsdag 18 april weer open te doen. Een lang Paasweekend ligt voor ons.
Vandaag hebben we allemaal genoten van een heerlijk
Paasontbijt of Paaslunch. En hebben we geluisterd naar
het Paasverhaal. Want de paaseieren, paashazen,
paastakken en paasversieringen zijn ons allemaal wel
bekend maar welk verhaal verdient ook de aandacht?
Vanavond op televisie The Passion voor de groten onder
ons, hierbij een link met het verhaal voor de jongere
kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=iO3eQQEJmIM
Pasen laat ons zien dat er voor iedereen, voor jong en oud, altijd weer nieuwe kansen
zijn. Altijd weer een nieuw begin! We zien het ook in de natuur terug. Steeds weer
opnieuw komt de natuur tot leven. We wensen u en jullie heel veel moois en nieuwe
kansen toe!
NB Boekentip: “Drie ei is een Paasei”. Voor jonge (en oudere) kinderen een leuk
voorleesboek over de lente en Pasen.

COLIN 4B TWEEDE PRIJS IN KLOKHUIS METAALWEDSTRIJD
Colin is vorige week tweede geworden in een wel heel speciale wedstrijd. De
opdracht was om een zo mooi mogelijk figuur te maken uit gebruikt metaal. Hij is
hier lang mee bezig geweest met een mooi resultaat!
Via deze link kunt u ook de modellen van de andere winnaars bewonderen:
http://studio.hetklokhuis.nl/project/77/Metalen-figuurtje/resultaten
Gefeliciteerd Colin!
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PROJECT MIDDELEEUWEN
Na de meivakantie is het weer zover; op maandag 8 mei gaat het
project van start met als thema 'De Middeleeuwen'! We willen u
hiervoor om hulp vragen. Op dinsdag 23 mei willen wij voor alle
groepen Middeleeuwse Spelen organiseren. Wij zijn hiervoor nog op
zoek naar verschillende materialen, te denken aan: hoefijzers, stelten,
oude lakens en hout. Daarnaast zijn wij voor dinsdag 23 mei ook op
zoek naar ouders die het leuk vinden om te komen helpen en een
spelletje/groepje willen begeleiden op deze dag. Wilt u komen helpen
bij de groepen 4 t/m 8, dan kunt u dit laten weten aan juf Lianne via
liannegroen@kon-emmaschool.nl
Wilt u komen helpen bij de kleuters en de groepen 3, dan kunt u dit laten weten aan juf Jasmijn via
jasmijn.joosten@kon-emmaschool.nl
Meer informatie over het project leest u volgende week in de Vrijdagbrief!

BEROEPENBEURS
Woensdagochtend hadden de kinderen van groep 8
‘Beroepenbeurs’. De kinderen kregen vier keer een
kwartier informatie over heel uiteenlopend beroepen.
Zo waren er o.a. een kraamverzorgster, een
fysiotherapeut, een politieagent en een stewardess.
Alle ouders die geholpen hebben, heel erg bedankt!

CITO CENTRALE EINDTOETS
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag maken de leerlingen van groep 8 de Centrale
Eindtoets. We wensen hen heel veel succes!

KONINGSSPELENDANS
Ook wij laten de Koningsspelendans zien. En wel op donderdag 20 april om 8.30
uur treden de groepen 1/2 geel, 3, 4 en 5 voor u op op het schoolplein. O.l.v.
gymjuf Cindy Zoon dansen en zingen zij het Kinderen voor Kinderenlied OKIDO.
Welkom!

FOTOGRAAF
Vrijdag 21 april komt de schoolfotograaf om de nieuwe leerlingen te fotograferen welke nog niet op de
foto zijn geweest.
VELDLOOP VOOR DE GROEPEN 5, 6, 7 EN 8
Op woensdag 31 mei vindt de veldloop plaats. In de bijlage vindt u verdere informatie over de plaats,
de tijd en hoe u uw kind kunt opgeven.
Namens het team van de Koningin Emmaschool wensen wij u een fijn paasweekend toe!

