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Beste ouders/verzorgers,  
 
Allereerst belangrijk nieuws. Dankzij uw betrokkenheid heeft de MR twee nieuwe 
vertegenwoordigers namens u als ouders kunnen 
verwelkomen. Hieronder stellen zij deze aan u voor. Ook 
namens mijzelf en ons team: Welkom!! 
 
Uitslag MR verkiezingen 
De MR is blij dat we voor de twee plekken die vrij gaan 
komen in de oudergeleding van de MR drie gemotiveerde kandidaten hadden die zich willen inzetten 
voor de school. Carlos van der Aa, vader van Margot (groep 5A), Dominique (groep 3C) en Jasmijn (2 
jaar), en Suzanne van Engeldorp Gastelaars, moeder van Severine de Heij (groep 2-paars), zullen de 
oudergeleding van de MR versterken. We willen alle kandidaten heel hartelijk danken voor hun 
kandidaatstelling. Bovendien danken we  iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht. 
 
Komende dinsdag, 29 mei,  vergadert de MR opnieuw, maar voordat zij om 20.00 uur  beginnen 

doen we eerst de schooldeuren open voor iedereen die belangstelling heeft voor uw 
zoon/dochter en mee wil kijken naar wat zij aan u willen laten zien. Opa, oma, buurman, 
buurvrouw, broer en zus: van harte welkom! 

 
Eerder bespraken we in de MR het vakantierooster en vrije dagen voor leerlingen (marge- en 
studiedagen) in schooljaar 2018-2019. Ouders en personeel stemden in.  

Wo 3 oktober 2018  Margedag  

Vrij 19 oktober t/m ma 29 oktober 2018  Herfstvakantie incl. 2 studiedagen team 

Vrij 21 december 2018 12.00 uur t/m zo 6 januari 
2019  

Kerstvakantie  

Za 16 februari t/m zo 24 februari 2019  Voorjaarsvakantie 

Do 7 maart 2019  Margedag  

Vrij 12 april 2019  Koningsspelen Continurooster  

Vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019  Meivakantie  

Do 30 mei t/m zo 2 juni 2019  Vrij rond Hemelvaart 

Za 8 juni t/m wo 12 juni 2019  Pinksteren incl. 2 margedagen 

Do 11 juli 2019  Laatste schooldag 18/19 Continurooster 

Vrij 12 juli t/m zo 25 augustus 2019  Zomervakantie  
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AGENDA 
Di 29 mei  Inloopavond groep 1-8       (18.30 – 19.30 uur) 
Do 31 mei                        Schoolreisje groep 3 en 4 
Di 5 t/m vrij 8 juni Avond4daagse 
Di 3 en do 5 juli        Cultuurdagen, middag presentatie voor ouders 
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De Avond4daagse belooft een succes te worden. Meer dan 220 kinderen van de 
Emmaschool lopen mee! De Ouderraad, o.l.v. Bettina en Patricia, neemt de 
organisatie op zich en doet dat, vanaf mijn plek gezien, erg goed. Bijvoorbaat onze 
dank er voor! Ik kom vast en zeker nog een kijkje nemen. Zeker tijdens de afsluitende 
avond  In de bijlage van deze Vrijdagbrief leest u meer informatie. 
 
In de agenda bovenaan deze Vrijdagbrief ziet u ook twee data staan voor onze jaarlijkse 
cultuurdagen. Dit schooljaar staat in het teken van MUZIEK. Wij willen u van harte uitnodigen om die 
dag naar de resultaten van uw zoon/dochter te komen kijken en luisteren. Waar, wat en hoe?? Dat 

volgt later. Maar het is wellicht handig om te weten wanneer u deze 
verrichtingen kunt aanschouwen. Het gaat om de middagen. We beginnen om 
13.30 uur en ronden rond 14.45/15.00 uur af waarna de kinderen meteen met 
u mee naar huis gaan.  

Dinsdag 3 juli: groep rood, groen, blauw en de groepen 3A, 3/4C, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A 

Donderdag 5 juli: groep roze, geel, paars, 3B, 4B, 5B, 6B, 6C, 7B en 8B 
Zet u het in de agenda? Zou fantastisch zijn als u er allemaal bij kunt zijn! 

 
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het 
AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie 
en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en 
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer 
dan 60 e‐books.  
 
Over lezen gesproken: 

Zoals u misschien al meegekregen heeft, zijn wij op school druk bezig geweest 
met het saneren en opfrissen van de schoolbibliotheek. We hebben enorm 
veel ideeën om de bieb zelf een frisser uiterlijk te geven, maar eerst willen we 
aanpakken wat het belangrijkst is: een mooi en nieuw aanbod van 
avontuurlijke, stoere, bijzondere en ontroerende boeken. Via Kiekeboek 
hebben wij prachtige nieuwe boeken voor de groepen 1 tot en met 8 besteld. 
Alleen het uitpakken was al een feest; we kunnen dus niet wachten om ze 
(voor) te lezen! Wil je graag een deel van ons nieuwe assortiment 
bewonderen? Dat kan, ze staan klaar op de thematafel in de hal.   

 
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een zomers weekend 
toe, tot maandag en tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
Met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
 
 

Afgelopen week kreeg ik een mail van de moeder van Loes Wolfskeel uit 7a. Loes is een actie 
begonnen voor Kika. Ze vroeg me deze link met u en jullie te delen.  
Dat doe ik graag: https://www.actievoorkika.nl/mijn-haren-knippen-voor-kika 
 
Mooi Loes! Veel succes! 
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