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Beste ouders/verzorgers,  
 

Het Coronavirus houdt ons bezig. De media staan er bol van. Binnen onze school, en 
wellicht heeft u dat gemerkt, zijn we alert en houden we ons (voor zover mogelijk met 
zoveel mensen) aan de juiste hygiënevoorschriften. Mochten er binnen de school 
ontwikkelingen zijn dan breng ik u daar vanzelfsprekend zo snel mogelijk van op de 
hoogte. Maar voor nu: ‘so far, so good’.  

 
Afwezigheid van leerkrachten levert een probleem op. Gelukkig weten we dat over het algemeen, 
mede dankzij de vervangerspool van onze stichting, goed op te lossen.  
Op dit moment heeft groep 4A geen vaste leerkracht. Meester Marcus Brandes heeft tot zijn en onze 

grote spijt besloten om een nieuwe stap te gaan maken en daarmee 
ontslag m.i.v. 1 maart te nemen. Ongelooflijk jammer voor hem, voor de 
klas en voor ons. Want naast het feit dat we een fijne collega missen 
hebben we niet zomaar een oplossing voor handen. Ouders van deze groep 
worden zo goed als kan op de hoogte gehouden. We hebben ijzers in het 
vuur, maar weten komende week pas of dat een positief vervolg krijgt.  

 
De middengesprekken vinden momenteel plaats. Op groep rood en 4A na. Deze ouders krijgen een 

aparte uitnodiging voor gesprekken op andere momenten. Groepen 8 hebben 
hun adviesgesprekken achter de rug. Het zijn lange dagen voor collega’s maar de 
geluiden die ik opvang is dat ze blij zijn met de eerlijke gesprekken die er met u 
en hen worden gevoerd. En daar word ik dan weer vrolijk van. Want een eerlijke 
en transparante communicatie tussen u en ons is altijd positief voor de 
ontwikkeling van de leerlingen. En dat betekent niet dat er geen kritiek mag zijn. 
Zo lang het op een respectvolle manier, van beide kanten, plaatsvind is dat goed.  
 

Kleding- en Speelgoedbeurs - Wat fijn, na onze vorige oproep hebben zich weer 
wat mensen aangemeld om te helpen tijdens onze kleding & speelgoedbeurs op 
woensdag 8 april! Dat betekent dat we de inbreng openen. Wel hebben we nog 
wat extra hulp nodig voor de avond om tussen:  

 18:30-20:30 te helpen met het begeleiden/toezicht houden tijdens de 
beurs en het bezetten van de kassa’s 

 20:30-22:00 te helpen bij het opruimen van de beurs 
Mail ons op emmabeurs@kon-emmaschool.nl om u aan te melden. We vertrouwen erop dat we in 
de komende week nog wat aanmeldingen krijgen! We hopen op de sterke mannen die ons ook 

eerdere edities hulp hebben geboden met het opruimen van het podium 😉 
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Wo 8 april         Kledingbeurs 
Do 9 april          Paasontbijt       14.00 uur uit 
Vrij 10 april      Goede vrijdag   
Ma 13 april      2e Paasdag    
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Op de kleding & speelgoedbeurs verkopen we van 18:30 tot 20:30 ingebrachte kleding, speelgoed en 
boeken, waarbij de opbrengst gedeeltelijk wordt gebruikt om onze school financieel extra te 
ondersteunen. Wil je zelf kwalitatief goede kinderkleding en speelgoed komen inbrengen? Dat kan! 
Meer info over inbrengvoorwaarden vind je terug op http://emmabeurs.blogspot.com of stuur ons 
een mail voor meer details. Opgeven voor een inbrengnummer kan via email: emmabeurs@kon-
emmaschool.nl 
Overgebleven items worden na afloop gedoneerd aan het goede doel. Ook deze editie zijn de 
Kledingbank IJmond en speelgoedbank Haarlem erg blij met deze donaties. De overgebleven 
gedoneerde boeken zullen via stichting Zwerfboek een nieuw leven krijgen.  
  
De betaling tijdens de verkoop van de beurs doen wij nu al drie edities met PIN. Dit bevalt erg goed 
want dit maakt het voor de (uit)betaling van de beurs een stuk gemakkelijker en veiliger. Daarom 
zullen we ook deze keer alleen betaling met PIN verwerken. De opbrengst voor u als inbrenger krijgt 
u binnen twee weken na afloop van de beurs op een door u opgegeven bankrekening gestort.  
  
Wellicht heb je vragen over deze dag, schroom dan niet en stuur ons een berichtje of spreek ons aan 
op het schoolplein! Je kunt altijd een kijkje komen nemen om te zien hoe het er allemaal aan toe 
gaat.  
 We hopen weer velen van jullie te zien, op een gezellige beurs! 
Vriendelijke groet, team Emmabeurs, Astrid, Suzanne en Julia 
 
We hebben op onderstaand bericht vorige week al een aantal snelle reacties gehad, maar kunnen 
nog meer handen gebruiken, dus nogmaals… 

Op woensdag 22 april 2020 zullen de Koningsspelen op de Koningin 
Emmaschool worden gehouden. Deze vinden plaats op het sportveld 
aan het Melkerijpad (sportveld Sparks, Noordersportpark). 
Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ‘Hand in Hand’. Vele 
handen maken licht werk, dus vragen wij wie ons de helpende hand 
kan bieden. 
De groepen 1 t/m 4 worden in groepjes ingedeeld met kinderen uit 

de eigen groep. U kunt zich opgeven om een groepje kinderen te begeleiden in de groep van uw kind. 
Als u zich opgeeft om te helpen, dan kijkt de eigen leerkracht hoe de groepjes ingedeeld zijn. U kunt 
bij uw kind in het groepje worden ingedeeld, tenzij: 
 
· u zelf aangeeft dat u liever niet bij uw eigen kind wilt worden ingedeeld. 
· de leerkracht denkt dat het niet verstandig is. Hij/zij overlegt dan met u. 
 
De groepen 5 t/m 8 sporten in gemengde groepen en gaan langs de onderdelen. U kunt helpen door 
een onderdeel te begeleiden. 
 
WILT U ONS HELPEN? 
Bij de groepen 1/2 en groep 2/3 groen liggen vanaf maandag 2 maart lijsten klaar om in te schrijven. 
Om te helpen bij de groepen 3 tot en met 8 kunt u zich aanmelden via deze link: 
https://forms.gle/v8RVG7psowuWiqrw6 
Verdere informatie ontvangt u minimaal een week van tevoren. Namens alle kinderen en 
leerkrachten van de Emmaschool, alvast bedankt voor uw aanmelding. 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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UITNODIGING VOETBALTOERNOOI 
De afgelopen week hebben we met de inschrijvingen al 1 team 
kunnen samenstellen, maar des te meer, des te leuker. Dus meld je 
aan voor dit sportieve toernooi. 
Op woensdag 20 mei 2020 kan de Koningin Emmaschool deelnemen 
aan het voetbaltoernooi met de groepen 3 en 4. Als uw zoon/dochter 

mee wilt doen aan dit toernooi kunt u hem/haar inschrijven via de volgende link: 
https://goo.gl/forms/35BdOscmkiGB6A6N2 
Er wordt gespeeld bij Schoten Haarlem en een nog onbekend voetbalveld. Dit krijgen we te horen als 
we het speelschema krijgen. De wedstrijden zullen worden gespeeld van 14:00 tot 17:00 uur. 
Wij verwachten dat wie zich inschrijft ook de hele middag aanwezig is.  
Wij zoeken ook een begeleider per team om de kinderen tijdens het toernooi te begeleiden én een 
scheidsrechter per team. U kunt zich ook middels de link inschrijven. 
De inschrijving sluit: dinsdag 31 maart 2020. 
Verdere informatie krijgt u de week voor het toernooi. 
 
 

De afgelopen tijd zijn er twee nieuwe kleuters bij ons op school gekomen. In 
groep blauw verwelkomen we Milou en in groep oranje Djaxx. Heel veel 
plezier bij ons op school! 
 

 
Namens het top-team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een zonnig weekend toe en 
tot de volgende Weekbrief,  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://goo.gl/forms/35BdOscmkiGB6A6N2

