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Beste ouders/verzorgers,  
Alweer de laatste Weekbrief voor de voorjaarsvakantie. Het stralende weer is 
mogelijk een opmaat voor een heerlijke week. In de sneeuw of dichtbij huis? Om naar 
uit te kijken.  
 

Wat is er opnieuw hard gewerkt de laatste twee maanden. Toetsen, 
rapporten en nu de gesprekken met u en met een groot deel van de 
bovenbouwleerlingen. Trotse kinderen, trotse ouders en vergeet 
vooral mijn collega’s niet. Want mede dankzij hen bereiken kinderen hun beste 
niveau en groeien in hun ontwikkeling. En vervolgens ben ik dan weer trots op hen 

😉 Kortom, we gaan een, wat mij betreft,  welverdiende vakantie in.  
 
Donderdag 7 februari ontvingen wij een medewerker van Stichting de Jarige 
Job. We hebben hem, tijdens drie korte feestelijke bijeenkomsten (met 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw) in de aula ontvangen en € 1000,-- 
overhandigd. Daarmee kunnen weer bijna 30 kinderen blij gemaakt worden en 
dat doen wij graag.  
 
Dinsdag jl. wisten we het zeker. De Koningin Emmaschool is open op de 
stakingsdag voor het onderwijs op 15 maart. Dat heeft veel hoofdbrekens gekost. Geen 
vanzelfsprekende uitkomst. Want, zoals ik u eerder liet weten, we willen het belang van goed 

onderwijs op de kaart houden.  Binnen de scholen van Salomo is de 
afspraak gemaakt dat als van de teams 50% of meer willen staken de 
school gesloten zou worden.  
Meerdere collega’s binnen ons team twijfelden (mede door het 
standpunt van het CNV die de staking (nu nog) niet ondersteunt), 
collega’s wilden staken maar toen ze wisten dat ze in de minderheid 
waren sloeg de twijfel toe. Want wat zou dat voor u als ouders 

betekenen?  
Uiteindelijk, alles afwegende, hebben ook zij besloten toch te werken. Die dag zal zeker niet 
ongemerkt voorbijgaan maar de school blijft open.  
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18 t/m 24 februari   Voorjaarsvakantie 
Donderdag 7 maart   Margedag 

 Zaterdag 9 maart    Emma- voorjaarsschoonmaak 
 Woensdag 27 maart   Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes  
 Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur  Koningin Emma 80 jaar!! Feest! 
 Woensdag 17 april   Kleding- en Speelgoedbeurs 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Nog even in de herhaling op verzoek van mijn collega’s:  
KONINGSSPELEN 2019 De Koningsspelen worden dit jaar op vrijdag 12 april 
gehouden. Via deze link kunt u zien wat wij gaan doen en hoe u zich kunt 
inschrijven om te helpen. https://sites.google.com/kon-
emmaschool.nl/koningsspelenemmaschool/homepage 
 
We zijn in volle voorbereiding voor onze Techniekdag van 5 juni. Voor deze 

dag zoeken wij ouders/kennissen/opa’s/oma’s etc. met een technisch 
beroep. We denken aan een timmerman, elektricien, fietsenmaker, 
ICT’er, metselaar, automonteur etc. die ons op de techniekdag over hun 
werk willen vertellen, iets willen laten zien of 
 maken met de kinderen. U kunt zich opgeven bij Angelique 
(angelique.ekens@salomoscholen.nl ) of Alma 

(alma.verheijde@salomoscholen.nl). We hopen op veel aanmeldingen! Alvast bedankt!  
 
 
Op 9 maart is de “Emma poetst schoon-dag”. Met ouders en collega’s gaan 
we die dag de school een flinke voorjaarsschoonmaak geven. Een impressie 
van die dag in de Weekbrief daarna. Maar vooraf: dank ouders en collega’s 
voor het inleveren van een vrije dag t.b.v. onze school! 

 
Op maandag 4 maart 2019 gaan de groepen 3, 4 en 4/5 naar de 
Philharmonie, om daar een voorstelling te bekijken. Omdat zij daar al om 13.00 moeten 
zijn, zullen de kinderen op school met elkaar eten en vertrekken ze met auto’s om 12.15 
richting de Philharmonie.  
 

Afgelopen woensdag is de jaarlijkse beroepenbeurs gehouden en het was wederom een groot 
succes. Dit jaar hebben we een tiental enthousiaste ouders en zelfs 1 niet ouder mogen ontvangen, 
welke goed voorbereid de kinderen van groep 8 in groepjes van 3 tot 7 man informeerden over hun 
vak. We hebben het gelukkig weer voor elkaar gekregen om 10 mooie 
beroepen te kunnen selecteren, zijnde: een leidinggevende KLM (op de grond), 
recruiter, wetenschapper, stewardess, kapster, manager bij een internationaal 
vervoersbedrijf, QA audit manager bij een farmaceut, advocaat, directeur van 
agentschap voor wielrenners en een makelaar. 
  
Mocht je na het lezen van dit stukje denken: “dat wil ik volgend jaar ook wel, 
iets vertellen over mijn beroep”, dan zouden wij het als OR enorm leuk vinden als je ons mailt zodat 
wij je volgend jaar kunnen benaderen. Mailen kan naar ouderraad.kes@gmail.com 
  
Hieronder een aantal van de aangeleverde quotes van de ouders: 
“Ik vond het ook erg leuk om te doen. De kinderen luisterden geïnteresseerd en stelden vragen. Je kan 
nooit te vroeg beginnen met oriënteren Op de arbeidsmarkt. Als recruiter kan ik dit initiatief zeker 

toejuichen!! “ Volgend jaar weer 👍” 
 
"Wat een nieuwsgierig wetenschappelijke vragen kreeg ik, heel leuk om te doen". 
  
“Wat leuk om groep 8 te informeren over je beroep! Erg dankbaar en veel verrassende vragen vanuit 
de kinderen. Hoe meer diverse beroepen er mee doen met de beroepenbeurs hoe beter onze kinderen 
zich kunnen oriënteren op hun toekomst.” 
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“Vandaag realiseerde ik mij maar weer eens, door de kinderen hun vragen en opmerkingen,  wat een 
bijzondere en fijne baan ik eigenlijk heb. Groep 8 bedankt voor jullie luisterend oor en interessante 
vragen!” 
  
“Dus je kan gewoon iets worden waar je helemaal niet voor geleerd hebt” 
  
“De Beroepenbeurs was voor mij erg geslaagd en niet in de laatste plaats door de leuke vragen van 
alle leerlingen”. 
 
Op woensdag 17 April 2019 vindt weer een nieuwe editie van de Kleding- & 
Speelgoedbeurs plaats! De opbrengst van de beurs komt gedeeltelijk ten goede 
van de school en de overgebleven spullen brengen we naar een goed doel. 
Het organiseren is echter een hele klus en daarom vragen we jullie ons daarbij te 
helpen. Want vele handen maken licht werk!  
Kan je 17 april helpen tussen: 
08:30 - 12:15 met het inruimen van de beurs 
18:30 - 20:30 voor het begeleiden/toezicht houden van de beurs 
20:30 - 22:00 voor het opruimen van de beurs 
Of op 18 April: 
08:30 - 09:00 voor het assisteren bij het ophalen van de overgebleven spullen 
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!  
Vriendelijke groet van het Emmabeurs team; Astrid, Suzanne en Julia 
 
Nieuwe kleuters  
In december en januari is er weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school.  
Welkom op de Koningin Emmaschool en een fijne tijd toegewenst!  
Groep blauw: Frits 
Groep geel: Ties, Romee en Tijm 
Groep roze: Glenn, Luca, Zoë, Elize 
 
Na de voorjaarsvakantie meer informatie over de ouderavond met René van Engelen op 
woensdagavond 27 maart, onze feestweek begin april enzovoort enzovoort. Maar voor nu wens ik u 
en jullie, namens ons mooie team, voor later een mooie vrije week toe, doe voorzichtig als u verder 
weg gaat en kom weer veilig terug! 
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
NB. Meerdere ouders hebben gevraagd hoe ze ons kunnen bereiken als er in het weekend of een 

vakantie zeer belangrijke zaken zijn die ze willen delen. Als het echt dringend 
is dan kunt u mij bereiken via mijn werktelefoon: 0647023886. Die staat op 
vrije dagen niet de hele dag aan (aan het eind van iedere dag check ik altijd) 
maar spreek dan in op mijn voicemail. Dan neem ik zo snel mogelijk contact 
met u op.  
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