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Beste ouders/verzorgers,   

 

En de zon kwam door. Nadat Hare Majesteit koningin Dina (wat een eer om de zus 
van Koningin Emma te kunnen ontvangen) de Koningsspelen voor geopend had 
verklaard konden de Spelen beginnen. Het Wilhelmus, dansen op “Fitlala’ 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA en veel spellen en activiteiten 
maakten deze dag tot een topdag.  

Allereerst complimenten voor onze gymjuffen Cindy en Lillian en al die andere collega’s die om 6.30 
uur al in de weer waren om alles in orde te maken. En wederom dank aan al die ouders die er mede 
voor zorgden dat we kunnen terugkijken op een feestelijke Emmadag!  

 

Begin deze maand, op maandag 8 april, werd Lize geboren.  
Zusje van Fiene en dochter van Gerard van Opzeeland en 
onze juf Nicolette uit groep rood!!  
Een prachtig meisje.  
Namens ons allen willen we dit mooie gezinnetje van harte 
feliciteren en heel veel geluk wensen!  

 
 
VAN DE MR…….. 

Een tijdje geleden heeft u in de Vrijdagbrief een oproep gezien voor twee 
nieuwe MR leden vanaf volgend schooljaar. Dit heeft geleid tot 3 
kandidaten en dus hebben we verkiezingen. 

De maandag na de meivakantie, 14 mei, krijgt u de stembiljetten en verdere uitleg.  
Bijgevoegd al wel een document waarin de 3 kandidaten zich aan u voorstellen. Dan kunt u alvast 
nadenken over uw keuze. 
In de Vrijdagbrief van 25 mei maken we bekend wie de nieuwe MR leden zijn die vanaf volgend 
schooljaar deel uitmaken van de oudergeleding in de MR. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u die zoals altijd stellen via MR@kon-emmaschool.nl of u kunt één 
van de MR leden persoonlijk aanspreken. 
 
 
 

VRIJDAGBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 36 Nummer 30, 26 april 2018 

 

 

 

AGENDA 
27 april     Koningsdag 
27 april t/m 13 mei   Meivakantie 
17 mei     Schoolreisje kleuters 

                        
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
mailto:MR@kon-emmaschool.nl
https://www.druten.nl/bestuur-organisatie/verkiezingen_44630/
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ORGANISATIE AVOND4DAAGSE:  
Zoals we u eerder berichtten zullen we van 5 t/m 8 juni weer de 
Avond4daagse gaan lopen. 
Uw kind heeft een inschrijfformulier ontvangen via de leerkracht.  
Direct na de meivakantie zullen we gaan beginnen met de inschrijvingen.  
Dit jaar doen we dat anders: u kunt uw kind (en uzelf?) direct bij een van 
de ouders van de OR inschrijven.  

 De inschrijvingen vinden plaats op woensdag 16 mei tussen 8.15u en 8.45u en tussen 12.00u 
en 12.45u en op donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei tussen 8.15u en 8.45u. 

 Neemt u het inschrijfformulier (volledig ingevuld) en het inschrijfgeld (gepast) mee en wij 
zullen de inschrijving meteen in orde maken.  

 U vindt ons bij mooi weer op het schoolplein (hoofdingang) en bij slecht weer in de aula. 
Het is de bedoeling dat ieder kind begeleid wordt door zijn of haar ouders. Kunt u zelf niet, dan 
vragen wij u om zelf voor vervanging te zorgen. De OR zal deze verantwoordelijkheid niet van u 
overnemen. 
 

Voor een goed verloop van deze Avond4daagse doen wij een beroep op uw hulp. Bent u 
een of meerdere dagen beschikbaar en vindt u het leuk om ons te helpen, spreekt ons 
dan aan of stuur een bericht naar:  
konemma.a4d@gmail.com.  

Samen maken we er dan een mooie Vierdaagse van! 
Vragen?  U kunt ons bereiken via het volgende emailadres: konemma.a4d@gmail.com . 
 
SCHOOLREISJE VAN DE KLEUTERS 
Op donderdag 17 mei gaan we met de kleuters op schoolreisje naar Sprookjeswonderland in 
Enkhuizen. We gaan er met de bus naar toe. 

 De kleuters hoeven niets mee te nemen want voor eten, 
drinken, iets lekkers en een ijsje wordt gezorgd. 

 De kinderen moeten deze ochtend gewoon om 8.30 uur op 
school zijn. 

 Er ligt voor elk kind een polsbandje met de naam van het 
kind, de naam van de school en het mobiele nummer voor de 
schoolreis klaar. Deze mobiele telefoon gaat mee. 

 Om ongeveer 8.45 uur lopen we met de kleuters naar de 
Sportweg.   Dit is naast de Schoter Scholengemeenschap en schuin 
tegenover de Dekamarkt aan de Planetenlaan. 
Daar staan de bussen klaar. 

 
We vragen de ouders hun kind in de klas bij de begeleidende ouders af te geven en alvast naar het 
vertrekpunt te lopen. Wij hebben dan wat meer overzicht over de groep. U hoort in de klas in welke 
bus uw kind zit. 
NB. Op maandagmiddag 14 mei is er voor de ouders die zijn meegevraagd een korte instructie om 
15.00 uur in lokaal paars. 
 
De bussen vertrekken om 9.00 uur naar Sprookjeswonderland. 
We hopen om 15.30 uur ! weer terug te zijn bij de Sportweg. Daar kunt u uw kleuter weer ophalen. 
Allemaal een leuke schoolreis gewenst. 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:konemma.a4d@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX54OZmdXaAhUIYlAKHUqFD9oQjRx6BAgAEAU&url=http://www.zesstambomen.nl/passie/sites/index.php?mid%3D258509%26kid%3D3749%26pagina%3Dtekstpagina&psig=AOvVaw3Fr6j3bq9lo94uU2ntk2FZ&ust=1524737823977001
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS 
In april kwam er bij  ons in de kleutergroepen weer een aantal nieuwe 
kleuters bij. Groep paars kreeg Youp en Arjen erbij en groep rood Isa. 
Sofia kwam er in groep blauw bij. In groep geel Max en Jill.  
Welkom allemaal bij ons op de Koningin Emmaschool en een fijne tijd 
toegewenst! 

 
HET VERKEER 
De groepen 7 zijn allemaal geslaagd voor hun Verkeersexamen (alsnog gefeliciteerd 
allemaal !!) en daarmee kwam in de school opnieuw het gesprek op het verkeer rond 
de school. Wat zou het toch mooi zijn als we allemaal bij het naar school gaan de 
auto thuis laten en lopend of op de fiets naar school komen. Dat maakt de 
verkeersstromen rond de school veel veiliger, scheelt zoeken naar een parkeerplek, 
zorgt voor goede beweging én is nog goed voor het milieu ook. Doet u en doen jullie 
allemaal mee??  
 
Namens het sportieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een supergezellige 
Koningsdag, twee heerlijke vakantieweken, tot maandag 14 mei en tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
 

P.S. 
Inschrijven voor de Korfbalwedstrijden op 26 mei 
en de Veldloop op 30 mei kan nog steeds via 
sport@kon-emmaschool.nl  

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:sport@kon-emmaschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEh8vjmdXaAhXJmLQKHZDZCz4QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-fotografie-eerste-dag-van-school-meisje-het-lopen-image15013287&psig=AOvVaw1I23pXR4QaijvAuDUOlyNi&ust=1524737964127641
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXvISBmtXaAhUHPFAKHWQgBXkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.schalm-alblasserdam.nl/ag-26461-7-95821/agenda/meivakantie_2018_kindcentra_alblasserdam.html&psig=AOvVaw1i3tKljYmciTZ9rXl5WTN3&ust=1524738048839659
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