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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, 
 

Als u deze Vrijdagbrief op donderdag ontvangt is voor de kinderen de 
herfstvakantie begonnen. De natuur lijkt ook te reageren op de herfst, het is 
bewolkt en het wordt frisser. Na een aantal intensieve weken is het nu goed om 
weer even ‘ adem te halen’.  

 
Morgen komt het team bij elkaar voor een studiedag Kanjertraining.  
Om de lessen te kunnen geven is studie en verdieping steeds weer opnieuw nodig. 
 
 

De dag na de herfstvakantie zijn alle Salomoscholen dicht. In de 
Philharmonie gaan wij op 29 oktober op zoek naar ons ‘werkgeluk’, 
het werkplezier in de spotlight. Wat geeft ons energie, hoe 
behouden we de balans of vinden wij deze terug. Om daarna op 
dinsdag 30 oktober iedereen in de scholen weer met hernieuwd 
enthousiasme terug te vinden.  

 
 

Voor het eerst in al die jaren dat ik in nieuwsbrieven schrijf is het nog niet 
voorgekomen dat ik kan zeggen dat inmiddels al 75% van de ouderbijdragen 
binnen is. Fantastisch. Als u dat nog niet heeft gedaan: na de herfstvakantie gaan 
de herinneringen de deur uit…   
 

De agenda boven aan deze brief spreekt voor zich. Namens het voltallige team van de Koningin 
Emmaschool wens ik u en jullie allen een mooie herfst(vakantie-)week toe, tot dinsdag 30 oktober én 
tot de volgende Vrijdagbrief, 
 
Met vriendelijke groet, Nanda Klaassen 
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Do 18 okt    LET OP 15.00 uur begint de herfstvakantie voor de leerlingen 
Vrij 19 okt  Studiedag Kanjertraining voor team, leerlingen vrij 
Ma 29 okt    LET OP Studiedag Salomo voor team, leerlingen vrij 
Di 30 okt  1e schooldag na de Herfstvakantie 
Wo 31 okt  8.30 uur Instructie en informatie Luizenpluis-ouders in de aula 
 
SAVE THE DATE:             woensdag 27 maart 2019   Ouderavond met René van Engelen  

“Verschil tussen Jongens en meisjes?”  

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

