VRIJDAGBRIEF
VOETBALTOERNOOI
Herhaalde oproep. In de bijlage van de vrijdagbrief van 19 jan.
staan de uitnodigingen voor de voetbaltoernooien voor de
groep 3/4, 5/6 en 7/8. We hebben al enthousiaste reacties.
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AGENDA
Vrijdag 16 februari
Wk 19-23 februari
Vrijdag 23 februari

Rapporten mee
Rapportgesprekken
12.00 uur start Voorjaarsvakantie (tot en met 4 maart)

Beste ouders/verzorgers,
Donderdagmiddag. 15.15 uur. De leerlingen waren nog maar net de deur uit toen het voltallige team
zich verzamelde in de aula. Een studiemiddag Muziek. Er wordt hard gewerkt aan vele
schoolvaardigheden maar muziek heeft hier en daar wel een update nodig. Daarom zijn we samen
met mensen van HART (www.hart-haarlem.nl) aan de slag gegaan om een nieuwe digitale
muziekmethode te kiezen. Twee methodes werden gepitcht. We hebben ze daarna onderzocht en
bekeken en vervolgens muzikaal gekozen voor de methode die het beste bij ons past. Bij de
leerkrachten én bij de leerlingen.
Vanaf maart gaan we, onder leiding van twee muziekconsulenten Margreet Maurits
(u welbekend) en Martijn Huitema (van HART) in de groepen aan het werk om deze
nieuwe methode ons eigen te maken. T.z.t. zult u daar vast en zeker de resultaten
van zien en horen.
Op de vrijdagmiddagen tot en met 16 februari wordt er geschaatst met de bovenbouw. Vele ouders
staan ons bij om de rit naar en van de ijsbaan te maken. Dank daarvoor.
Een vrolijke optocht waarmee we de motorische vaardigheden op een
speelse manier verrijken! Veel plezier allemaal!

Bericht van de OR:
Wellicht is het jullie opgevallen dat met het kerstdiner de schoolpleinen
feestelijk verlicht waren? Zowel op het kleuter- als het voorplein waren de
hekken voorzien van feestverlichting.
Van een deel van de opbrengst van de Speelgoed-en Kledingbeurs is de
feestverlichting aangeschaft. Welke niet alleen gebruikt kan worden met
de kerstviering, maar ook bij andere avondactiviteiten van onze school. Bedankt ouders voor
inbrengen van de goederen, en de tomeloze inzet van onze hulpouders. Op deze manier hebben
jullie bijgedragen aan de aanschaf.
Namens het voltallige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een goed weekend
en tot de volgende vrijdagbrief,
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Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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