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Beste ouders/verzorgers,  
 
Vandaag zijn de leerlingen vrij. Wij gaan met alle collega’s, ook de collega’s die nooit op donderdag 
werken, aan de slag. Een nieuw project introduceren, overleggen in de bouw, werkgroepen én de 
broodnodige administratie. En tot slot de super actieve feestcommissie.  
 
Een weekbrief met een aantal herhalingen.  

Ik vraag uw speciale aandacht voor het invullen van de feest-enquête:  
https://nl.surveymonkey.com/r/VVWKFYB   
Verderop in deze weekbrief nog een keer, maar dan kunt u het niet vergeten.  
Vrijdag nog één keer in een aparte Social Schools   

 
A.s. 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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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) 
 Vrijdag 12 april    Koningsspelen 
 Woensdag 17 april   Kleding- en Speelgoedbeurs 
 Donderdag 18 april   Paasontbijt en continurooster 
 19 april t/m 5 mei   Meivakantie 
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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.  
 
 

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! 
 
In de feestweek staan ook de Cultuurdagen gepland. Een vraag van de commissie die deze dag 
organiseert: 

Project Feest  
Wie wil donderdag 4 april zijn voortuin beschikbaar stellen, 
zodat wij hier iets neer kunnen zetten? De kinderen komen niet 
in de tuin. Wij zoeken voortuinen tussen Jan Gijzenkade, 
Eksterlaan, Vondelweg en Rijkstraatweg.  
Aanmelden mag naar het volgende e-mailadres: 
dorine.balk@salomoscholen.nl 
Graag vermelden: leerling, klas en adres.  
 
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een ontspannen 
weekend toe en tot de volgende weekbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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