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Beste ouders/verzorgers,  
 

Dinsdag 15 januari: drie keer een uur de Mad Science 
show! Meer dan 100 kinderen per keer keken ademloos 
naar de proefjes die professor Maartje aan hen liet zien. 
Vragen werden serieus beantwoord, de betrokkenheid was 
enorm. We weten inmiddels dat de naschoolse activiteit 
doorgaat.  
Natuurlijk wil je, na zo’n enthousiaste presentatie, graag 
meedoen aan deze uitdagende naschoolse 
activiteit. Het is dan goed om te weten dat 
deze 6 lessen totaal € 72,-- kosten.  

 
NB. Mocht uw zoon/dochter ook graag mee willen doen en hier van kunnen 

profiteren én uw portemonnee is daar te klein voor? Aarzel dan niet en loop bij mij 
binnen, we er dan vast samen een oplossing voor vinden.   
 
 
 
 

 
Wat ontzettend leuk dat meerdere ouders zich al meteen hebben 
aangemeld voor de “Emma poetst schoon”-dag. U bent overigens nog 
steeds van harte welkom op zaterdag 9 maart. Een hele dag aan de slag 
inclusief lekkere lunch of een ochtend of een middag. Opruimen, sjouwen, 
schoonmaken, schilderen, klussen, noem maar op. Aanmelden kan via 
nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
Onze dank is (écht!) groot!  
 

 
 

Volgende week komt er een brief op papier mee naar 
huis. Een brief waarin iedereen (zeker…. nog steeds heeft 
niet iedereen een account) wordt aangemoedigd om een 
Social Schools account aan te maken.  

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 37 Nummer 17, 17 januari 2019 

 

 

 

Vrijdag 18 januari   1e keer schaatsen groep 5 t/m 8  
Woensdag 13 februari    Beroepenbeurs 
18 t/m 24 februari   Voorjaarsvakantie 

 Zaterdag 9 maart    Emma- voorjaarsschoonmaak 
 Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur  Koningin Emma 80 jaar!! Feest! 
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U die dit leest weet dat: langs deze weg komt (meestal) relevante schoolinformatie naar u toe. Het is 
nl. ook zo dat er zeer binnenkort geen mailverkeer meer gaat plaatsvinden tussen school en ouders. 
Dat gaat dan vervolgens allemaal via Social Schools.  
 
We zullen in dit schrijven dan ook de procedure beschrijven die nodig is om uw gegevens 
(adres/telefoonnummer) in de app zichtbaar te krijgen. Dat moet u nl. zelf aanmelden. Dat gaat niet 
vanzelf.  
Dit laatste is belangrijk om bereikbaar te zijn voor ons, maar bijvoorbeeld ook als u gegevens wil 
opzoeken als u zoon/dochter bij een vriendje of vriendinnetje moet worden opgehaald. Dit vervangt 
de ‘oude’ adressenlijst op papier.  
 
De app heeft vele mogelijkheden. Zo vond een ouder gisteren, tot 
zijn grote genoegen, de schoolagenda in de app. Heel handig!  
Volgende week dus meer: op papier en natuurlijk ook, speciaal voor 
de huidige Social Schools-gebruikers, via deze weg!  

 
 
Morgen starten de schaatslessen voor de groepen 5 t/m 8 weer. De lessen 
beginnen dit jaar eerder dan vorige jaren. Daarom vertrekken de  
groepen 5 en 6 om 12.50 uur en de groepen 7 en 8 om 13.00 uur van school! 
 
 

 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een mooie 
weekend toe en tot de volgende weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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