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Beste ouders/verzorgers,   
 
Het is alweer een paar weken geleden maar zeker nog niet vergeten: de brand in de Kanariestraat. 
Het gewone leven gaat voor de meeste mensen weer ‘gewoon’  door maar de betrokken gezinnen 
hebben nog steeds te maken met de nasleep van deze ingrijpende gebeurtenis. Als school hebben 
we nog steeds contact met de ouders en zijn we alert op wat er bij de kinderen gebeurd. 
Ik krijg vragen van andere ouders of wij als school iets voor deze gezinnen kunnen betekenen? Op dit 
moment nog niet. Maar zij zullen het absoluut aangeven als dat wel het geval is. We houden contact 
met elkaar! 
Vanaf deze plek nogmaals heel veel sterkte bij alles wat hierbij los komt! Materieel en immaterieel!! 
 

In en om de school is er veel gaande. Naast de organisatie van de 
Avond4daagse (zie onderaan deze Vrijdagbrief), de voorbereidingen 
van de cultuurdagen in juli en de schoolreisjes wordt er ook gewerkt 
aan de voorbereidingen van de laatste (CITO-) toetsen van dit 
schooljaar. Komende week zal daar mee begonnen worden.  
Met deze tropische temperaturen is het naar school gaan een 

uitdaging voor alle leerlingen en collega’s. (Als zelfs kinderen tijdens het buitenspelen de schaduw  
opzoeken…..dan weet je dat het echt warm is!) 
 
 
Afgelopen week zijn er zonneschermen bij de kleuterlokalen aan de 
Havikstraat-kant aangebracht. Ook al schijnt de zon niet….het is een 

vrolijk gezicht 😊  
 
 
 
 
Vanavond is ons jaarlijkse teamuitje: met het hele team in een escaperoom….mocht u ons maandag 

niet tegenkomen……. 
Vorige week vrijdag liepen we met een grote groep collega’s (15) 
op het station bij de Amsterdam Arena oftewel de Johan 
CruijffArena. Echt waar, op weg naar De Toppers. Wat een 
belevenis. Heb in jaren niet zoveel roze bij elkaar gezien.  

Links een foto, gewoon omdat het kan 😊  
 

VRIJDAGBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 36 Nummer 33, 1 juni 2018 

 

 

 

AGENDA 
Di 5 t/m vrij 8 juni Avond4daagse (zie ook onderaan deze Vrijdagbrief) 
Di 3 en do 5 juli        Cultuurdagen, middag presentatie voor ouders 
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Wat een sportieve kinderen hebben we op de Emmaschool. Op 

15 mei kregen de groepen 8 
bezoek van John van der 
Meer van (s)Ccool on 
Wheels. John vertelde over 
het sporten met een 
beperking en wat dat voor hem betekende. Na het theoriedeel 
in de ochtend, mochten de kinderen zelf in de rolstoel 
deelnemen aan een potje rolstoelhandbal. In de volle zon deden 
alle leerlingen goed hun best.   

 
 
NIEUWE KLEUTERS  

Ook deze maand kwamen er weer een aantal nieuwe kleuters bij ons 
op school.  
Groep rood kreeg er wel 3 nieuwe kleuters bij : David, Danika en 
Rocco.  
In groep blauw is dat Quinn en groep geel kreeg Mila erbij.  
Fien en Melle kwamen erbij in groep groen  en Guus in groep roze.  

Welkom op de koningin Emmaschool en we hopen dat jullie het fijn bij ons zullen hebben.  
 
 

10 dagen later was de Olympische dag voor de groepen7 en 8.  
Om 8. 10 uur vertrokken zij naar het Pim Mulierstadion waar 2500 
kinderen van basisscholen uit Haarlem en omgeving zich hadden 
verzameld. Na de openingsceremonie konden de kinderen de hele dag 
sporten. De hockeyers kwamen terug met een gouden en de 
korfballers met een bronzen medaille. We zijn supertrots op alle 
sporters en willen alle hulpouders enorm bedanken voor hun inzet!  
  

  
Namens het actieve 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  
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 Van de Ouderraad: 
   

Nog een paar dagen en dan gaan we starten met 
de Avond4Daagse. Wij hebben er zin!  
 
De weersvoorspellingen zien er heel goed uit, we 
krijgen weer een aantal warme dagen.  
Daarom willen we u vragen om ook zelf 
voldoende drinken mee te nemen voor de 
kinderen en natuurlijk voor u zelf.  
Wij zullen halverwege de route staan met 
limonade voor de kinderen (er wordt geen koffie 
en thee geschonken).   

 

Tijdens het aanmelden op de eerste avond zult u van de absentie-ouders een hesje uitgereikt krijgen 
voor uw lopende kind. Op dit hesje staat het logo van de school. Zo kunnen we de groep 
overzichtelijk bij elkaar houden. Wij verzoeken u om dit hesje iedere avond bij uw kind aan te doen 
en deze op vrijdag bij het ophalen van de medaille weer in te leveren.   
 

We hebben de kinderen in 9 groepen ingedeeld, de absentie-ouders zullen zich kenbaar maken met 
dit groepsnummer:   
 

Groep 1: Groep 1/2 groen + rood              Groep 6: Groep 4A + 4B  
 

Groep 2: Groep 1/2 paars + roze                Groep 7: Groep 5A + 5B  
 

Groep 3: Groep 1/2 blauw + geel              Groep 8: Groep 6A + 6B + 6C  
 

Groep 4: Groep 3/4 C                                  Groep 9: Groep 7 + 8  
 

Groep 5: Groep 3A + 3B  
 

 
Ook op de laatste avond zullen de medailles per groep op ons eigen schoolplein worden 
uitgereikt.         
   
Tot dinsdag!!  
De OR  
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