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Beste ouders/verzorgers,  

Wat een heerlijke meivakantie ligt achter ons. Ook het weer in ons eigen land bleek 
fantastisch. Ik hoor veel enthousiaste verhalen van collega’s, kinderen en ouders. Fijn 
dat iedereen er weer is en dat we met elkaar aan het laatste deel van het schooljaar 
zijn begonnen.  

In dat laatste deel van een schooljaar gebeurt altijd veel. Schoolreisjes en 
juffendagen. Cito’s afnemen en rapporten maken. Avond4daagse en MR-
verkiezingen. Eindmusical, en dus afscheid groep 8. Vakantieplanning 
vaststellen i.s.m. de MR (volgende week in de Vrijdagbrief!). En als team zijn 
we druk in de weer om de groepsindeling van het volgende schooljaar te 
bespreken. Wie gaat voor welke groep? Dat kost tijd en aandacht. Eind juni 
moet dit duidelijk zijn voor een ieder intern, hebben we dit in het MT en in de 
MR besproken en vastgesteld en communiceren we dit met u en de kinderen 
(of andersom  ). Weten we het eerder dan hoort u het ook eerder. 
Zorgvuldigheid staat voorop!  

Zoals u hier boven in de agenda ziet staan er twee cultuurdagen, met als 
thema Muziek, gepland op 3 en 5 juli. Op één van deze dagen (de middag 
tussen 13.30 – 15.00 uur) zal de klas van uw zoon/dochter zich presenteren en 
we nodigen u daarbij van harte uit. In de volgende Vrijdagbrief zal de indeling 
van de groepen bekend worden gemaakt.  

De stembus voor een vertegenwoordiging van u als 
ouders in de Medezeggenschapsraad raakt steeds voller. Enorm bedankt 
voor uw betrokkenheid. (mocht er toch nog een stem zijn 
vergeten….dinsdagochtend 22 mei staat de stembus nog in de hal).  

 

En wat een belangstelling voor de Avond4daagse. De ouders uit de Ouderraad vertelde mij net dat 
er 225 kinderen zijn ingeschreven. Dat is echt boven verwachting! Daarbij waren 
zij ook verrast en blij met de grote aanmelding van hulpouders. Bijvoorbaat hun 
dank daar voor! Details over waar, wanneer etc. volgen nog later via de 
organisatie maar het is goed te weten dat de echte (gezellige) afsluiting op ons 
eigen schoolplein zal plaatsvinden. Daar worden ook de medailles uitgereikt! 
Wordt vervolgd. 
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AGENDA 
22 mei            Laatste dag stemmen MR oudergeleding 
23 mei            12.30 uur  Groep 8 afscheidsfoto 
25 mei            Olympische dag  groepen 7 en 8 
3 en 5 juli       Cultuurdagen, middag presentatie voor ouders 
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U weet het vast en zeker nog. Collega Florine Stauttener is in januari naar Kenia 
vertrokken om daar vrijwilligerswerk te gaan 
doen.  

Ze vroeg ons om u te bedanken 
voor de goede gaven (die 
overigens nog steeds 
meegegeven kunnen worden tot 
eind deze maand i.h.k.v. de 

zending…). In het berichtje hierbij en de foto’s kunt u 
meegenieten van wat zij van dit geld hebben gedaan. Namens 
Florine en de jongens: Enorm Bedankt! 

 
Korfbaltraining 
Niet vergeten! De training voor het korfbaltoernooi is vandaag, vrijdag 18 mei, van 18.00 uur tot 
19.00 uur op de Vergierdeweg bij Korfbalvereniging Aurora. 
Volgende week vrijdag 25 mei, zelfde plek, zelfde tijd. 
 
Namens het  gemotiveerde team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een mooi 
Pinksterweekend, tot dinsdag 22 mei en tot de volgende Vrijdagbrief! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
 
 
 
P.S. 

 Woensdag 6 juni circusfeest bij de SKOS 

  
Vanwege het 25 jarig bestaan van de SKOS geven KDV Buitelstein, BSO Bommelstein en 

BSO Bengelstein woensdag 6 juni een groot feest met het thema ‘Circus’. 
  

Alle kinderen van KDV Buitelstein, BSO Bommelstein, BSO Bengelstein én hun 

vriendjes/vriendinnetjes zijn deze middag welkom. 
Kinderen van de Koningin Emmaschool zijn direct uit school welkom bij ons circusfeest. 

Wij halen de kinderen op uit de klas en we verzorgen de lunch. 
Buurtkinderen en kinderen van KDV Buitelstein zijn tussen 13.00u en 13.15u welkom. 

Kinderen tot 4 jaar moeten 1 volwassen begeleider meenemen. 
Het feest duurt tot 16.00 uur 

Kijk in de bijlage en geef je snel op, want vol=vol! 
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