
 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Op het moment dat ik deze brief voorbereid moet de ouderavond Mediawijsheid met Ivo Wouters 
nog plaatsvinden. Volgende week praten we u allen bij.  
 
En ja hoor, we gaan weer Avond4daagse lopen 
Noteer vast in uw agenda: van 5 t/m 8 juni. 
We zullen u nog voor de meivakantie informeren wanneer u uw kind kunt 
gaan inschrijven. 
Heeft u vooraf vast vragen of lijkt het u leuk om ons te helpen tijdens de 
wandeldagen? U kunt ons bereiken via het volgende emailadres: 
konemma.a4d@gmail.com 
 
Beroepenbeurs groep 8 

Afgelopen woensdag was de beroepenbeurs voor groep 8. Er hadden zich 11 
ouders aangemeld, die wat over hun beroep wilden vertellen. De kinderen 
konden 4 beroepen kiezen om informatie over te krijgen. In vier rondes  van 
een kwartier konden de ouders over hun beroepvertellen en de vragen 
beantwoorden van de kinderen. Dit jaar waren de beroepen: recherche, 

marketeer, psycholoog, logopedist, advocaat, projectleider, belastingadviseur, interieurarchitect, 
accountant, websitebeheerder en biotechnicus. Wat fijn dat er zoveel ouders zich hadden opgegeven 
voor de beurs. De kinderen hebben veel informatie gekregen en konden veel vragen stellen. Bedankt 
voor het opgeven, ouders!  
 
Verkeersexamen groep 7 
Wat waren de 
kinderen van groep 7 
de afgelopen weken 
zenuwachtig. Ze 
hebben ontzettend 
hard geoefend en 
geleerd voor het 
verkeersexamen. Eerst 
hebben de kinderen 
het theoretisch 
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AGENDA 
Donderdag 12 april Ivo Wouters Mediawijsheid: 

13.00 uur leerlingen- 19.30 uur ouders groepen 6, 7 en 8  
Woensdag 25 april   Sportdag - Koningsspelen 
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verkeersexamen gemaakt, waarvoor ze allemaal zijn geslaagd. Een erg knappe prestatie, 
gefeliciteerd! Daarna hebben ze op de fiets geoefend voor het praktisch verkeersexamen. Dat ging al 
erg goed, waardoor de kinderen al een beetje wisten waar ze aan toe waren voor “het echte 
verkeersexamen”. Afgelopen woensdag was het dan zover; het praktisch verkeersexamen! De 
kinderen zijn met behulpzame ouders (bedankt voor de hulp!) naar het Plesmanplein gegaan. Daar 
hebben ze hun uiterste best gedaan om te laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze kunnen. Nog 
maar een paar weekjes wachten, dan weten we hoe deze kanjers het gedaan hebben!  
 
Schoolvoetbal 
Woensdag 11 april waren alle 5 teams uit de groepen 3/4 op het voetbalveld van VV Schoten. Bij de 
jongens werd zeer sportief gevoetbald. Iedereen deed zijn best. Team 1 was helaas na de eerste 
ronde al uitgeschakeld. Team 2 en 3 mochten verder spelen in de finale ronde. Een mooie 3e en 5e 
plaats hebben zij verdiend. Bij de meisjes hadden we twee teams. Ze speelden zelfs 2 wedstrijden 
tegen elkaar. Team 1 is mooi 3e geworden en team 2 is 2e geworden. Wij danken alle coaches, 
scheidsrechters en supporters voor deze geweldige middag.   

 
 
 

 
 

 
 
 
Schooltuin 
Op dinsdag en donderdagmiddag gaan de kinderen uit de groepen 6 naar de schooltuin.  

De kinderen hebben naambordjes gemaakt voor hun eigen tuin. Op de 
foto's worden de paden gestampt. Er zijn aardappels gepoot en radijs 
gezaaid.  
Het is fijn als er ouders, opa's en oma's met ons mee willen gaan. Groep 
6c gaat op dinsdagochtend, groep 6a op 
dinsdagmiddag en groep 6b gaat op 
donderdagmiddag naar de schooltuin.  

In iedere groep hangt een teeltplan waarop de kinderen kunnen zien wat er 
wordt gezaaid en uiteindelijk geoogst.  
Afhankelijk van het weer kunnen er wijzigingen in het teeltplan zijn.  
 
 
Onderwijs: het is en blijft een bruisend geheel. En welke berichten er ook in de media verschijnen, 
wij zijn en blijven gemotiveerd om er het allerbeste van te maken. In samenwerking met elkaar, de 
leerlingen en met u.  
 
Namens het enthousiaste team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een goed 
weekend toe, tot maandag en tot de volgende vrijdagbrief, 
 
met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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