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Beste ouders/verzorgers,  

Het laatste nieuws: gisterenavond, 12 februari, is Lianne (juf Lianne van groep 
8A) bevallen van een schattig dochtertje: Sam Maartje Line Veldhuis. Alles is 
goed gegaan! Wat fantastisch! Om dankbaar voor te zijn.  
Lieve Lianne en Jorg: namens ons allemaal heel veel geluk met z’n drietjes!! 
(mocht u iets mee willen geven voor Lianne? Geef dit dan aan een collega of aan 

mij dan zorgen wij dat het meegaat als we op kraamvisite gaan 😊  
 
De laatste week voor de voorjaarsvakantie. Als u dit leest is er nog één dag te gaan. Vrijdagmiddag 

om 12.00 uur voor groep 1 t/m 4 en om 15.00 uur voor de overige groepen 
start de voorjaarsvakantie. Collega’s delen de voorpret van de vakantie met 
elkaar. Lekker thuisblijven, naar Oostenrijk, naar Spanje of een hotelletje 
ergens in den lande. Ik denk dat het voor u niet anders is. Hoewel niet 
iedereen vakantie kan of gaat vieren. Hoe dan ook wens ik u, bij voorbaat, een 
mooie week!! 

De wind hield Nederland stevig in zijn greep. Komend weekend zou ‘Dennis’ 
langs moeten komen, hoop dat de schade beperkt blijft. Met de harde wind 

was het niet mogelijk om de beloofde pionnen buiten te gaan zetten, die zouden dan hun doel 
missen. Zodra de wind is gaan liggen zult u ze zien verschijnen voor de school aan het 
Roerdompplein, op de stoep in de Raafstraat. En een oplettende ouder wees mij erop dat de auto’s 
nu parkeren in de Kanariestraat wat daar ook onveilige situaties oplevert………. 
In het leerling panel hebben we dit ‘probleem’ ook besproken. Hadden de kinderen 
tips voor mij om dit hardnekkige probleem op te kunnen lossen? Zij gaan hiermee 
terug naar de klas en zullen de volgende keer laten weten wat ik het beste kan doen 
om dit het hoofd te kunnen bieden. Wordt vervolgd dus…… 
 

Op dinsdag 4 februari was de eerste MR-vergadering in het jaar 2020. 

Op de agenda stond wederom de overblijf en de dienstverlening van Brood en 
Spelen. Dit blijft een punt van aandacht en zorg, vindt de MR. Verder is 
gesproken over de staking van 30 en 31 januari en hoe de leerkrachten hier met 
elkaar vorm aan hebben gegeven. 
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Za 15 t/m zo 23 februari ’20  Voorjaarsvakantie 
Ma 24 februari ’20   19.00 uur Inschrijven oudergesprekken via Social Schools 
Vrij 28 februari ’20   17.00 uur inschrijven oudergesprekken via Social Schools sluit 
 
Vrij 28 februari ’20    Rapporten mee groepen 3 t/m 8 
Di 3 en do 5 maart ’20   Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
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De verkeersstromen rondom de school heeft ook onze aandacht. De gemeente Haarlem heeft geld 
vrijgemaakt om parkeer- en verkeersoverlast rondom scholen aan te pakken. Nanda informeert of de 
Emmaschool hier ook aanspraak op kan maken. Wordt vervolgd. 

Aan het einde van dit schooljaar neemt Ilona Brusselers afscheid van de MR omdat haar dochter naar 
de middelbare school gaat. Dit betekent dat er een plek beschikbaar komt in de oudergeleding. Mocht 
u interesse hebben om namens de ouders zitting te nemen in de MR, dan kunt u dat uiterlijk 
donderdag 19 maart per mail aan de MR laten weten (MR@kon-emmaschool.nl).  
 
Graag ontvangen wij in de mail een korte motivatie, de klas(sen) waarin uw kind(eren) zit(ten) en 

contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). Bij meerdere aanmeldingen 
zullen wij verkiezingen uitschrijven. Als u hier vooraf nog vragen over hebt 
of een keer een vergadering wilt bijwonen, dan kunt u ons een e-mail 
sturen. Vanzelfsprekend kunt u ook één van de MR leden persoonlijk 
aanspreken. Ook kunt u meer informatie over de MR vinden op de website 
van de school. 

De volgende vergadering is op dinsdag 10 maart 2020.  
Contact? MR@kon-emmaschool.nl). 
 

Mad Science komt weer op de Koningin Emmaschool met te gekke nieuwe lessen! 
Na een knallende aftrap onder schooltijd in onze aula met een spectaculaire, nieuwe science show op 
dinsdag 25 februari 2020, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al 
eerder hebben meegedaan. 
 

De cursus is op dinsdag om 15:15 u, vanaf 24 maart 2020. De lessen 
duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat 
een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de 
slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen 
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per 
cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door.  
 

LET OP : De prijs is 72,00 euro per kind voor 6 lessen. Bij voldoende inschrijvingen (meer dan 30) kan 
er een tweede groep van start.  
Inschrijven kan t/m 16 maart 2020 op nederland.madscience.org 
 
Namens het TOP team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allemaal voor later een fijne 
vakantieweek toe. Heb het goed, doe voorzichtig en kom weer veilig terug! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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