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Beste ouders/verzorgers,  
 
Na een heerlijke vrije week is iedereen weer veilig terug op school. De 
lente kijkt al om de hoek en laat weer blote armen en hier en daar zelfs 
een korte broek zien. Krokussen piepen uit de grond, sneeuwklokjes 
luiden het einde van de winter aan. Daarbij is het ’s morgens weer heerlijk 
licht. We gaan weer de goede kant op.  
 
 
 
 
Volgende week zaterdag 9 maart is het zover. De voorjaarsschoonmaak vindt plaats op de Emma. 
Meerdere ouders en veel collega’s zijn er die dag bij. Naast veel werk verzetten wordt het vast en 
zeker ook een gezellige dag.  
Voor diegenen die die dag mee helpen: 

 Koffie en thee staan klaar vanaf 8.30 uur. Taken zijn ingedeeld. Gebruiksmateriaal (verf, 
schoonmaakmiddel etc.) is aanwezig. Maar mocht u uw eigen 
emmer, schoonmaakdoekjes, spons etc. mee willen 
nemen…..daar kun je niet genoeg van hebben.  

 Voor diegenen die de hele dag blijven is er tussen de middag 
(12.00 – 13.00 uur) een lekkere lunch waarna we van 13.00 – 
ong. 16.00 uur verder gaan. Met tot slot een drankje om de 
dag te kunnen evalueren.   

Voor vragen? Schiet Fred of mij even aan!  
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Maandag 4 maart   Groepen 3, 4 en 4/5 naar Philharmonie 
Donderdag 7 maart   Margedag – leerlingen vrij 

 Zaterdag 9 maart    Emma- voorjaarsschoonmaak 
 Vrijdag 15 maart    Staking Onderwijs, Koningin Emmaschool is open  
 Woensdag 27 maart   Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes 

Vrijdag 29 maart   Opening Feestweek Koningin Emma 80 jaar  
 Dinsdag 2 en donderdag 4 april Cultuurdagen 
 

 Vrijdag 5 april    Ingelast continurooster, om 13.30 uur uit!!!  
 
 Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur  Koningin Emma 80 jaar!! Feest! (zie verder in deze Weekbrief) 
 Woensdag 17 april   Kleding- en Speelgoedbeurs 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Koningin Emmaschool 80 jaar. 
En daarna….nog een paar weken en het grote feest is daar.  
U begrijpt, zo’n feest vraagt een grote en intensieve organisatie. De 
feestcommissie (Bettina, Patricia en Tjerk, Bianca, Anneke, Nicolette, Lianne, 
Jasmijn, Dionne en ondergetekende) is al een aantal maanden druk aan het werk 
om alles rond te krijgen.  
 

 
Een tipje van de sluier oplichten? Nou…vooruit:  

 Op vrijdag 5 april om 13.30 uur gaan de leerlingen naar huis (continurooster). 

 Alles wordt klaargezet voor het feest wat later die dag van start gaat.  

 Het plein wordt ingericht als feestterrein met eten, drankjes, muziek etc. 

 De gymzaal en een deel buiten de school wordt gereed gemaakt voor andere activiteiten. 

 Om 16.00 uur gaat de Vossenjacht van start (later deze maand meer hierover) 

 Aansluitend aan de Vossenjacht vindt het grote Emmafeest plaats tot 21.00 uur.  

 Etc.  
 

U zult begrijpen dat de organisatie veelomvattend is. We roepen daarbij ook uw hulp in.  
Waaronder: 

 Wie van u heeft één of meerdere statafels die we mogen gebruiken?  

 Wie van u heeft misschien een bartafel die we mogen lenen?    

 Wie van u heeft een grote partytent die we kunnen vragen mocht het slecht weer zijn?  
 
En tot slot voor nu:  

 Wilt u onderstaande enquête voor ons invullen zodat we kunnen inschatten hoeveel eten, 

drinken etc. we moeten inkopen en organiseren om het feest tot een groot feest te kunnen 
maken.  Het zou heel fijn zijn als u dat uiterlijk 8 maart heeft gedaan! Klik op de volgende 
link en het wijst de weg vanzelf:    https://nl.surveymonkey.com/r/VVWKFYB 

 
Namens de feestcommissie: enorm bedankt! 
 
En verder: 

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.  

 
Op woensdag 17 April 2019 vindt weer een nieuwe editie van de Kleding & 
Speelgoedbeurs plaats! De opbrengst van de beurs komt gedeeltelijk ten goede aan 
de school en de overgebleven spullen brengen we naar een goed doel. 
 
Na onze hulpoproep vorige week in de vrijdagbrief, hebben we helaas nog weinig 
respons ontvangen en nog niet het benodigde aantal handen om de kledingbeurs te 
kunnen organiseren. Wellicht was iedereen vooral in de vakantiestemming!? Daarom 
hierbij nogmaals ons verzoek om hulp.  
Vind je het leuk om de school eens op een andere manier te ontdekken, om gezellig samen met 
andere ouders de gymzaal om te bouwen tot een heuse winkel en zelf ook wat leuke tweedehands 
zomerkleding uit te zoeken voor je kinderen? Meld je dan aan om ons te helpen via 
emmabeurs@kon-emmaschool.nl 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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We kunnen 17 april je hulp gebruiken 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 
 
Wellicht heb je vragen over deze dag, schroom dan niet en stuur ons een berichtje of spreek ons aan 
op het schoolplein! Zodra er genoeg aanmeldingen zijn voor de hulp op deze dag, zullen we de 
inschrijving voor de kleding en speelgoed inbreng openen! 
Met vriendelijke groet, Team Emmabeurs, Astrid, Suzanne en Julia 
 
Koningsspelen 2019 

Er zijn voor de hele school op dit moment 5 ouders die zich hebben opgegeven voor 
de Koningsspelen op vrijdag 12 april. We hopen dat er via onderstaande link de 
komende week meer ouders zich opgeven, zodat de Koningsspelen door kunnen 
gaan, dus... 

 
…..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 
 (NB. op dit formulier kunt u ook aangeven of u voorkeur heeft om het groepje van uw zoon/dochter 
te begeleiden) 
 
En dan gisteren, belangrijk nieuws:  
Op woensdagmiddag 27 februari hebben kinderen uit groep 7 en 8 mee kunnen doen aan het 
volleybaltoernooi. Het was een super spannende en sportieve middag met veel bekers die mee naar 
school gaan! Van de zes teams die zich hadden 
aangemeld, hebben vier teams een podiumplek weten 
te bemachtigen. Super knap.  
In de categorie 'meisjesteams' wisten Silke, Roksana, 
Lotte en Kim uit groep 7 de tweede prijs te behalen. In 
de categorie 'gemengde teams' ging de eerste plek naar 
Mia, Meike, Melle, Hidde en Natan uit groep 8.  
De categorie 'jongensteams' was erg spannend: de 
eerste én tweede plek gaat naar de kinderen van de 
Koningin Emmaschool! Gefeliciteerd Finn, Lars, Wessel, 
Jadon, Naut, Timme, Manu, Nevill en Boaz!  
Ook de andere kinderen die hebben meegedaan hebben onwijs goed en sportief gespeeld. 
Bedankt voor de inzet, jullie zijn kanjers allemaal.  
 
Wat een mooie afsluiting van deze weekbrief. Trots op jullie!  
Namens het in de feeststemming komende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie 
voor later een gezellig weekend toe en tot de volgende weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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P.S. De gevonden-voorwerpenbak zit weer helemaal vol. Vanaf vandaag kunt 
u uw verloren gewaande eigendommen weer ophalen in de hal bij de 
hoofdingang. Tot en met volgende week woensdag 6 maart.  

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

