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Beste ouders/verzorgers,  
 
En we zijn weer begonnen. Rapporten bijna klaar (heeft u uw gespreksvoorkeuren ingevuld in Social 
Schools? Morgenmiddag om 17.00 uur sluit de inschrijving), scores verwerkt, planningen gemaakt en 
zo nog meer. Tijd om de groepsplannen bijgesteld en hernieuwd vorm te gaan geven en de 2e helft 
van het schooljaar met elkaar in te gaan.  
 

Mad Science was gisteren in de school. Leerlingen hebben 
genoten van een geweldige voorstelling. Meedoen? 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 

 
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. 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 38  Nummer 22 – 27 februari 2020 

 

 

 

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 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://forms.gle/v8RVG7psowuWiqrw6
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UITNODIGING VOETBALTOERNOOI 
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. 
 
 

Op woensdag 8 april 2020 vindt in de avonduren de Kleding & Speelgoedbeurs 
plaats. Op deze avond verkopen we ingebrachte kleding en speelgoed, waarbij 
de opbrengst gedeeltelijk wordt gebruikt om onze school financieel extra te 
ondersteunen.  
Na onze hulpoproep net voor de vakantie in de weekbrief heeft al een heel 
aantal mensen laten weten om te komen helpen. Alvast onze dank daarvoor! 

Helaas hebben we nog niet het benodigde aantal handen om de kledingbeurs te kunnen organiseren 
en daarom hierbij nogmaals ons verzoek. 
Vind je het leuk om de school eens op een andere manier te ontdekken, zelf ook wat leuke 
tweedehands zomerkleding uit te zoeken voor je kinderen of om gezellig samen met andere ouders 
de “winkel” in de gymzaal weer op te ruimen? Aarzel dan niet en meld je aan om ons te helpen via 
emmabeurs@kon-emmaschool.nl! 
  
We kunnen woensdag 8 april je hulp gebruiken tussen: 

 18:30 - 20:30 voor het begeleiden/toezicht houden van de beurs 

 20:30 - 22:00 bij het opruimen van de beurs 
Of op donderdag 9 april: 

 08:30 - 09:00 voor het assisteren bij het ophalen van de overgebleven spullen 
  
Voor het opbouwen van de beurs in de ochtend hebben we wel al veel aanmeldingen gekregen. 
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. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn voor de hulp op deze dag, zullen we de inschrijving voor de 
kleding en speelgoed inbreng openen. 
Met vriendelijke groet, Team Emmabeurs, Astrid, Suzanne en Julia 
 
Op donderdag 4 juni gaan de kleuters op schoolreis. Dit jaar gaan we naar het Linnaeushof in 
Bennebroek. We gaan met auto’s naar de speeltuin. Wilt u alvast in uw 
agenda kijken of u eventueel beschikbaar bent om de kinderen te 
brengen en/of te halen. We vertrekken rond 9.15 uur en zijn uiterlijk om 
15.00 uur weer terug op school. Uiteraard mag u blijven, maar met 
halen of brengen zijn we ook al blij. 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://goo.gl/forms/35BdOscmkiGB6A6N2
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Rugby clinic Afgelopen woensdag hebben de kleuters een rugbyles gehad van twee 
enthousiaste moeders van de Emmaschool.  
Ze hebben kennis gemaakt met de gekke bal en spelenderwijs al geoefend met 
gooien en andere kinderen ontwijken.  
Wat was dit leuk om te doen! Als uw kind enthousiast is geworden, ligt er binnenkort 
een folder bij de groepsleerkracht.   
Aleida en Joyce, bedankt!  
 
Op woensdag was het volleybaltoernooi voor groep 7/8. Maar liefst zeven teams waren aanwezig 
en er werd ontzettend goed gespeeld! 
Drie teams wisten een beker te behalen: de meiden van groep 7b hadden de beker voor de derde 
prijs en groep 8a en 8b hadden de beker voor derde én tweede prijs in de categorie "gemengde 
teams".  
Ook de kinderen die geen beker hebben gehaald hebben wedstrijden gewonnen en mega sportief, 
eerlijk en goed gespeeld.  
Lieve toppers, juf is trots op het sportieve gedrag!  
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een ontspannen 
weekend toe en tot de volgende Weekbrief,  
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/

