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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, 
 
En dan nu maar hopen dat Social Schools voor iedereen gaat werken. Met de tips die we van Social 

Schools kregen moet het nu werken en kunnen we ook elkaar 
(over en weer) bereiken via dit digitale platform. Hoop dat u dan 
ook de schoolagenda ziet die voor u bedoeld is. Mijn agenda 

(bleek ook zichtbaar)  is voor u niet zo spannend denk ik……. 
 
U heeft het gezien en gemerkt. Behalve de regels die we met elkaar invoeren (waar 
onder niet fietsen op het plein en de stoep….een uitdaging omdat te veranderen  ) 
lopen alle leerkrachten, ook na schooltijd, met hun leerlingen mee naar buiten. 
 
Alle groepen die via het voorplein de school verlaten krijgen een eigen vaste plek. Zo houdt 

iedereen het overzicht. Daarmee de volgende vraag aan u: 
Wilt u, als de (jongste) kinderen naar buiten komen, een stuk naar 
achteren lopen (richting hek) zodat de kinderen, de leerkrachten én 
u het overzicht houden? Dank! 

 
Vandaag, ter herinnering, de brief voor de Ouderbijdragen als bijlage bij deze Vrijdagbrief. Van onze 
zeer gewaardeerde penningmeester kreeg ik het bericht dat 54% van alle 
betalingen inmiddels al binnen is. Geweldig.  
De dure november- en decembermaanden zijn al heel dichtbij en de eerste 
inkopen rollen de school binnen, dus uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Woensdag jl. kwamen de ouders van de Caleidoscoop (vh de Plusgroep) van de groepen 5 t/m 8 bij 
elkaar voor een presentatie van collega Angelique Ekens. De nieuwe naam werd toegelicht met de 

presentatie van het eigen logo voor deze groep. We spraken over de 
vernieuwde opzet en hebben vragen beantwoord. Na de herfstvakantie 
gaat deze groep van start op de woensdagochtend met Angelique.  
Aan de hernieuwde opzet van de Caleidoscoop van de jongste leerlingen 
(kleuters tot en met groep 4) wordt nog hard gewerkt. De ouders van deze 
leerlingen worden z.s.m. uitgenodigd voor een presentatie.  

Een vernieuwing in beleid betekent denk- en overwegwerk. We hebben deze weken echt nodig om 
alles gestructureerd vorm te geven. Volgend schooljaar (2019-2020) zullen we z.s.m. na de 
zomervakantie van start gaan.  
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Wo 3 okt  Leerlingen vrij – margedag 
Wo 10 okt  20.00 uur   Ouderpanel  
Wo 17 okt  8.30 – 9.00 uur Inloopochtend 
Do 18 okt  15.00 uur begint de herfstvakantie voor de leerlingen 
Vrij 19 okt  Studiedag Kanjertraining voor team, leerlingen vrij 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Diezelfde woensdag 26 september startte schoolfotograaf Ron in de aula met het 

‘schieten’ van prachtige plaatjes. Hulpouders doen de kragen goed, 
geven aanwijzingen hoe te staan en Ron doet (ogenschijnlijk) 
onvermoeibaar de hele dag zijn best om de mooiste glimlach 
tevoorschijn te toveren. Met zijn groene kikker (Fristi geheten) krijgt 
hij de lach op de meeste gezichten. Als ik me niet vergis worden dit mooie plaatjes. 
Vandaag de laatste dag. We kijken uit naar de eindresultaten.  

(Dank ouders voor jullie hulp!!) 
 
Wat fijn! Na onze berichtjes van afgelopen twee weken, hebben zich genoeg 
vrijwilligers aangemeld om ook dit seizoen een kleding & speelgoedbeurs te 
kunnen organiseren! Desalniettemin zijn we altijd blij met een paar extra 
handen... dus aanmelden kan nog steeds (via emmabeurs@kon-
emmaschool.nl). Hulp voor in de avonduren (vanaf 18:30) wordt nog zeer op 
prijs gesteld. 
 De kleding & speelgoedbeurs vindt deze keer plaats op woensdag 31 oktober 
2018 van 18:30 tot 20:30. Op deze avond verkopen we ingebrachte kleding, speelgoed en boeken, 
waarbij de opbrengst gedeeltelijk wordt gebruikt om onze school financieel extra te ondersteunen.  
Bij deze is de inbreng geopend! Wil je kwalitatief goede kinderkleding en speelgoed komen 
inbrengen? Dat kan! Meer info over inbrengvoorwaarden vind je terug 
op http://emmabeurs.blogspot.com of stuur ons een mail. Opgeven voor een inbrengnummer kan 
via email: emmabeurs@kon-emmaschool.nl. Vanwege de beschikbare ruimte geven we een beperkt 
aantal inbrengnummers uit.  
 Overgebleven items worden, indien gewenst, na afloop gedoneerd aan het goede doel. Ook dit jaar 
zijn de Kledingbank IJmond en speelgoedbank Haarlem erg blij met deze donaties. De overgebleven 
gedoneerde boeken zullen via stichting Zwerfboek een nieuw leven krijgen. 
  
Ook wij gaan mee met onze tijd, daarom stappen we vanaf deze kledingbeurseditie af van contante 
betaling en kan bij de kassa alleen worden betaald met PIN. De opbrengst voor u als inbrenger krijgt 
u dus niet meer mee in het bekende envelopje, maar wordt binnen twee weken na afloop van de 
beurs op een door u opgegeven bankrekening gestort. Dit maakt het voor de (uit)betaling van de 
beurs een stuk gemakkelijker en veiliger. Wij zijn er erg blij mee! 

We hopen weer op een gezellige beurs. Vriendelijke groet, team Emmabeurs 
 
 
Laatste schoolregel (nr. 4)  is deze week geïntroduceerd:  
 

We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te 
gebruiken morgen. 
 

Vooral de kleuters kunnen ze al opnoemen. Favoriet is ‘het wandelgebied’   (De school is een 
wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femmabeurs.blogspot.com%2F&data=01%7C01%7C%7C369c9bef9a7345b97cfa08d6232766d8%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=8ZcuYFraQ%2BUTVFFCaeJU7%2FsrJZdn0F3onkd6YNMcw6k%3D&reserved=0
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Alles tot nu toe is, van ons uit, weer gezegd. Namens het hardwerkende 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 
 

 
P.S.  Denkt u eraan dat de school a.s. woensdag 3 oktober gesloten is??  
Een margedag voor de leerlingen, een werkdag voor de collega’s.  
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