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Beste ouders/verzorgers, 

We kijken terug op een week met wisselende emoties. Misschien heeft u de 

rouwadvertenties in de krant gelezen. Ghislaine Coeckelbergh, moeder van Anniek en Jort van 

Wees en partner van René nam afscheid van het leven en het leven van haar.  

Als we de woorden kenden die jullie zouden troosten, zouden we ze jullie schrijven, 
maar we weten ze niet, dit verdriet is té groot 

 
Ze zal gemist worden door velen maar heel in het bijzonder door haar gezin. De herinneringen 

zullen in vele harten blijven bestaan.  

Woensdag 8 november werd een enerverende dag. Even bijpraten: 

 Om 8.30 uur liep een grote groep vrijwilligers bij ons binnen.  
Alle klassen, van kleuters tot en met groep 8, leerden op een 
creatieve en vrolijke manier over alles wat de duurzaamheid 
van ons bestaan kan bevorderen. Van een prachtig 
poppenkastspel tot de buurt in om zwerfafval op te ruimen, 
van een les over plastic soep tot een bezoek van wethouder 

Joyce Langenacker 
(wethouder Sociale zaken in 
Haarlem én oud-moeder van de Koningin Emmaschool). We 
zagen het allemaal voorbij komen. Dank aan alle ouders die 
mee hebben geholpen om deze ochtend tot een succes te 
maken. Samen met de soepele organisatie van “Let’s do it 
kids” werd dit een succes. Wellicht voor herhaling vatbaar! 
 

 
 

 Tegelijkertijd (8.30 – 9.30 uur) was er een informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen 
van de Plusgroep. We hebben hen bijgepraat 
over alle ontwikkelingen rond dit aanbod. En 
hen gevraagd om mee te denken over een 
alternatieve naam voor deze groep 

leerlingen. ( Uit de groepen 1 en 2 – 3 en 4 – 5 en 6 – 7 en 8) Daar zitten al verrassend leuke 
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namen bij. Ook de leerlingen zullen gevraagd worden om mee te denken én de collega’s. 
Daar uit kiezen we een nieuwe naam voor deze groep. We houden u op de hoogte.  

 

 Om 12.30 uur sloop het aanwezig team naar het lokaal van collega Sandra. 
Een mand met cadeautjes voor haar, haar vriend en straks de kleine telg in 
hun gezin met een persoonlijk woord van ons allemaal. Als een voorlopig 
afscheid. Vandaag is de laatste dag op school en de start van haar 
zwangerschapsverlof. Sandra: dank voor je inzet tot nu toe, geniet van de 
weken die voor jullie liggen en tot over ………. 

 
 

Hoe het staat met de vrijwillige ouderbijdragen? vraagt u? 😊 Goede vraag! Inmiddels 
is 69% binnen. 6% meer dan vorige week.  Top! De komende 31 % komt vast en zeker 
heel binnenkort bij de penningmeester binnen. Volgende week een nieuwe update! 
Dank allemaal!! 

 
 
 

Nog 8 nachtjes slapen……één van de meest enerverende periodes van het jaar 
breekt weer aan. Het is in deze periode van groot belang om de structuur goed vast 
te houden, dan kunnen we de feesten voor alle leeftijden feestelijk houden. Vol 
verwachting……. 

 
Over structuur gesproken: de school kent drie ingangen. De kleuters komen binnen via het 
kleuterplein of de ingang via het kleuterplein. De groepen 3 via de hoofingang. De groepen 4A en 4B 
en groep 6C komen via de zijingang bij de fietsenstalling binnen. Alle andere groepen via het grote 
plein bij de hoofdingang.  
 

We moeten met enige regelmaat ouders vragen om via de juiste 
ingang naar binnen te gaan. Dat doen we niet omdat we 
vervelend willen zijn maar voor de veiligheid van uw kinderen en 
uzelf. Dat geldt ook bij het uitgaan van de school. We rekenen op 

uw medewerking. Dank!  
 
 
Een bericht van de OR: 
Vorige week woensdag was de Speelgoed- & Kledingbeurs. De opbrengst voor de school is het 
mooie bedrag van € 1.015,- 
Zonder onze hulpouders hadden we deze beurs nooit kunnen organiseren: het klaarzetten van de 
kledingrekken, het uitpakken van de vele goederen, het ondersteunen tijdens de beurs en ook weer 
het opruimen na de beurs. 
Nogmaals enorm bedankt namens team Emmabeurs! 
Voor 28 maart zijn we nu al opzoek naar nieuwe hulpouders. Ben je geïnteresseerd en wil je meer 
info: koninginemmabeurs@gmail.com 
De onverkochte goederen, welke inbrengers niet retour wilden, zijn opgehaald door Stichting 
Speelgoedbank, Stichting Zwerfboek en Sam’s kledingactie. 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:koninginemmabeurs@gmail.com


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  directeur@kon-emmaschool.nl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE KLEUTERS 
Er kwam weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op de Koningin 
Emmaschool.  
In groep paars is dat Irina en in groep blauw zijn dat Hugo en Dominica. 
Reno en Bart kwamen erbij in groep geel en Maryse in groep rood. 
Wij wensen jullie veel leuke jaren toe op onze school!  

 

 
Dit was het voor deze week. Namens het betrokken en gemotiveerde team van de Koningin 
Emmaschool wens ik u en jullie een mooi weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
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