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HERFSTVAKANTIE 
Vandaag begint de herfstvakantie voor alle leerlingen om 12.00 uur. We wensen alle leerlingen en 
ouders een fijne week toe. Op maandag 24 oktober zijn alle leerlingen nog vrij. De leerkrachten 
hebben die dag een studiedag. We hopen iedereen weer op dinsdagochtend 25 oktober om 8.25 uur 
te mogen begroeten.  
 

KINDERBOEKENWEEK 
Wat hebben we er weer een leuke Kinderboekenweek op zitten! We hebben in alle klassen veel 
aandacht besteed aan het lezen en voorlezen van kinderboeken. Wat leuk dat jullie kwamen kijken op 
de inloopavond. De dans op het nummer van Kinderen 
voor kinderen ging er goed. Dit zijn de winnaars van 
de Kinderboekenweek 2016 – 2017: 
Groep rood: Caya  
Groep blauw: Jasper  
Groep paars: Linsey  
Groep geel: Cees  
Groep groen: Martina  
Groep roze: Resa  
Groep 3a: Linne  
Groep 3b: Kelly  
Groep 3c: Janou  
Groep 4a: Margot  
Groep 4b: Lise   
Groep 5a: Tess   
Groep 5b: Lara   
Groep 5c: Jili  
Groep 6a: Loes  
Groep 6b: Indy  
Groep 7a: Ides  
Groep 7b: Noa  
Groep 8a: Dalou  
Groep 8b: Jort  
Groep 8c: Jasper  
Gefeliciteerd allemaal!  
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INFORMATIE VAN BROOD EN SPELEN 
Deze week hebben we met de kinderen van lollystokjes 
verschillende creaties gemaakt. Zo hebben de kleuters 
van groep blauw er puzzeltjes van gemaakt. 
De afgelopen paar weken zijn er veel leerlingen die ’s 
middags vroeg naar school komen. Het schoolplein is dan 
nog in gebruik door de leerlingen die overblijven met 
Brood en Spelen.  
Vandaar de vraag van Brood en Spelen of u uw kinderen, 
wanneer ze niet overblijven, wat later naar school wilt 
laten gaan. Om 12.55 gaan de kinderen naar binnen en 
zodra het plein leeg is, wordt het hek open gedaan. 
Wij als overblijfteam willen alle ouders en kinderen een 
hele fijne herfstvakantie wensen. 
Met vriendelijke groet,Kim Plaatsman-Niesten; Coördinator Koningin Emmaschool 
emmaschool@broodspelen.nl 

 

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een hele fijne vakantie! 

 

 


