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Beste ouders/verzorgers,  

 
TOI TOI TOI voor alle kanjers van groep 8! Wij wensen hen volgende week heel veel plezier en 
succes met het opvoeren van hun musical ‘De tent op z’n kop’.  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De informatieavonden zijn geweest, het was een ontspannen samenzijn in de aula. Nieuwe ouders 
nog zoekend, ouders die hier al langer rondlopen zochten elkaar op om bij te praten. We hebben al 
vastgesteld dat de informatiemarkt een blijvertje is. Volgend jaar weer.  
 
Nieuw op de informatiemarkt was de mogelijkheid tot het pinnen van de ouderbijdrage. Daar werd 

door een aantal van u dankbaar gebruik van gemaakt. We kunnen dus nu al zeggen 
dat meer dan 15% van de ouderbijdragen binnen zijn. Zo snel zijn we nog nooit 
geweest. Dank! Mocht u er nog niet aan gedacht hebben? Ik zal u de komende weken 
eraan helpen herinneren!   
 

De eerste kennismakingsgesprekken zijn geweest. In deze eerste periode van het schooljaar zullen 
de collega’s alle ouders van de leerlingen spreken, afstemmen en waar van 
toepassing afspraken maken. De eerste weken zijn voor ons belangrijk om alle 
kinderen goed in beeld te brengen.  
Fijn als u ons de tijd geeft om alles wat nodig is in gang te zetten. In contact blijven is 

van beide kanten belangrijk in het belang van uw kinderen.  
 
Komende maandag krijgt u opnieuw een brief op papier. Dit in het kader van de privacywetgeving. 

We hebben uw toestemming nodig voor een aantal zaken die we digitaal 
beschikbaar stellen. In de brief erbij kunt u de toelichting lezen.  
 

 
In de vorige Vrijdagbrief wees ik u op het maken van foto’s en filmpjes van schoolactiviteiten. 

Inmiddels weten we dat wij als school voor de diverse activiteiten 
waar foto’s en films gemaakt worden en gedeeld met elkaar, we 
apart uw toestemming moeten vragen. Het eerste zal het 
schoolkamp van groep 8 zijn. Zij gaan volgende week naar Texel. Deze 
ouders ontvangen vandaag een aparte brief waarin we hen vragen of 

foto’s en films met elkaar gedeeld mogen worden. 
Het is even wennen, maar we gaan ons uiterste best doen om ons aan de nieuwe wet te houden.  
 
 

VRIJDAGBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 37 Nummer 2, 14 september 2018 

 

 

 

Di 18 t/m vrij 21 sept Kamp groepen 8  
Wo 26 t/m vrij 28 sept  Schoolfotograaf 
Wo 3 okt  Leerlingen vrij – margedag 
Wo 10 okt  20.00 uur   Ouderpanel 
Wo 31 okt  Kleding- en Speelgoedbeurs 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Dinsdagochtend 18 september zwaaien we de groepen 8 uit. Zij 
vertrekken naar Texel. Als ik de weerberichten moet geloven wordt dat 
in ieder geval een stralende dag. Hoop dat ze gelijk hebben. Donderdag 
ga ik ook een kijkje nemen. Vrijdag zijn ze weer terug. Vanaf deze plek 
wens ik jullie een onvergetelijk kamp groep 8 toe! Veel plezier! 
 
 

 
 
De nieuwe schoolregel voor komende week is:  

VOOR GROOT EN KLEIN ZULLEN WE AARDIG ZIJN 
 
 

 
Nog even ter herinnering, de regels tijdens de gymlessen: 

 Tijdens de gymlessen wordt sportkleding gedragen.  

 Sieraden moeten af. Oorbellen die niet uit mogen, moeten zelf worden afgeplakt 
met een tapeje. Leukopor of soortgelijke pleister is prima. 
Zweetbandjes over een vriendschapsarmbandje kunnen ook.  

 Voor alle leerlingen geldt dat lange haren in een staart of een knotje moeten zijn gebonden.  

 Het gebruik van gymschoenen is vanaf groep 3 verplicht; dit mogen geen buitenschoenen zijn.  
In verband met de veiligheid zullen we hier ‘streng’ op zijn. 
 

 
Op woensdag 31 oktober 2018 vindt in de avonduren de Kleding- & 
Speelgoedbeurs plaats. De opbrengt van deze beurs komt gedeeltelijk ten goede 
van school. En de overgebleven spullen gaan naar een goed doel. 
Het organiseren is echter een hele klus en daarom vragen we jullie ons daarbij te 
helpen. Vele handen maken licht werk!  

 

Kan je 31 oktober helpen tussen: 
08:30 - 12:15 inruimen van de beurs 
18:30 - 20:30 begeleiden/toezicht houden van de beurs 
20:30 - 22:00 opruimen van de beurs 
Of op 01 November: 
08:30 - 09:00 opruimen rekken en podium 
Meld je dan aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl 
Zodra zich genoeg mensen hebben aangemeld om te helpen, zullen we de inschrijving voor de 
kleding en speelgoed inbreng openen!  
  
 
Tot slot nog een paar praktische zaken:  

 Fijn dat iedereen zich houdt aan de nieuwe afspraken rond het binnenkomen en verlaten van 
het gebouw en het plaatsen van de fietsen van de kinderen achter de 
school.  
 

 Het fietsen vanaf het plein en op de stoepen heeft nog wat aandacht nodig. 
Iets wat al zolang gewoonte is krijg je er niet zomaar uit. Laten we er met 
elkaar alert op blijven. 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:emmabeurs@kon-emmaschool.nl
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 Als u dit nog niet heeft ingeleverd: geeft u het ingevulde formulier met noodnummers z.s.m. 
mee terug naar school?  

 

 A.s. maandag 17 september krijgt Digiduif een zgn. upgrade naar Social Schools. (het is dus 

geen nieuw programma, maar een upgrade 

van het vertrouwde Digiduif). Als het goed is 
krijgt u daar bericht van. Het zal even 
wennen zijn, maar als u de Social 

Schools-app heeft geïnstalleerd dan kunt u straks bij alle gegevens van leerlingen uit de klas 
van uw zoon/dochter als u daar toestemming voor geeft. Denk er dan aan dat u daar 
expliciet toestemming voor geeft, vaak een kwestie van een ‘vinkje’ aan en uit zetten. (en dan 

hoeven we u ook nooit meer een ‘noodnummer’ formulier in te laten vullen). Als school kunnen we bij alle 
gegevens, ook als u dit niet deelt met andere ouders. Zo zijn we altijd voor elkaar bereikbaar.  

 

 Met het nieuwe Plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem is het voor ons belangrijk om te 
weten hoeveel leerlingplaatsen wij hebben voor de komende jaren. Wij 
kunnen niet meer zelf nieuwe leerlingen van 4 jaar plaatsen, maar het is 
fijn om te weten op hoeveel broertjes/zusjes we in de komende tijd 
kunnen rekenen. Broertjes en zusjes hebben nl. altijd recht op een plek. 
Vraag is of u bij ons een formulier wil halen om deze gegevens vast met 
ons te delen. Dat betekent niet dat hij/zij aangemeld is, want dat gebeurt 

via de Gemeente. Maar dan kunnen wij vast een plekje reserveren ;-)  
 
Dat was het voor deze week. Namens het zonnige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en 
jullie allen een mooi weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/

