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AGENDA
V.a. 12 juni

CITO toetsen

27 juni Schoolreis groep 5, 6, 7
27 juni Prikactie POinactie. School begint om 9.30 uur!!!!

Beste ouders/ verzorgers,

Het werd een roerig weekje. Na goed nadenken hebben we toch besloten om mee te doen aan de prikactie van
POinactie op dinsdag 27 juni a.s.
U heeft gisteren via Digiduif de officiële brief ontvangen. En diezelfde dag de brief
per gezin op papier. Zo willen we er met elkaar voor zorgdragen dat iedereen goed
en op tijd op de hoogte is.
Van meerdere ouders krijgen we positieve reacties, dat is voor ons ook heel
prettig. Want geloof me, als we in het onderwijs het werk neerleggen dan zit het
écht hoog. Ik kan me, in al die jaren dat ik in het onderwijs werk, één staking herinneren en die was nb. op een
woensdagmiddag. 
Volgende week zullen we nogmaals in de Vrijdagbrief aandacht schenken aan deze actie. We stellen het op prijs als
u het er met elkaar over hebt bv. op het schoolplein. Dat zal er dan mede voor zorgen dat niemand hierdoor wordt
overvallen. Dank!!

Een andere ‘overval’ bleek voor een aantal ouders het ontbreken van de Koningin Emmaschool tijdens de
Avond4daagse. Enige tijd geleden hebben we daar aandacht aan besteed in de
Vrijdagbrief. Het is wellicht ontgaan. Twee ouders gaven aan te stoppen met de
organisatie van de Avond4daagse en vroegen of er opvolgers waren. Hier kregen
zij/wij geen reactie op. Samen met de Activiteiten Commissie (AC) en de
Medezeggenschapsraad (MR) hebben we gezocht naar een oplossing en vonden deze
helaas niet op tijd. Volgend jaar doet de ‘Emma’ vast en zeker weer mee. We hopen
dan een aantal enthousiaste ouders te hebben gevonden die dit willen organiseren!
Voor iedereen die dit jaar toch mee doet: veel succes en veel plezier!!!

Juf Irene vertelt trots:
TECHNIEK IN GROEP 5A
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van groep 5a een eigen knikkerbaan gemaakt. Het proces ging heel goed en
de eindresultaten zijn prachtig geworden!
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Dat was het voor deze week. Namens het hardwerkende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie
allen een heerlijk weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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