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Beste ouders/verzorgers,  
 
Morgen, 15 maart, is de landelijke staking onderwijs, door verschillende bonden 
uitgeroepen. Veel scholen sluiten de deuren, maar minstens zoveel scholen blijven 
open, zoals wij. Dat betekent niet dat wij niet achter het doel van de acties staan. 
Aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs is ook voor ons van groot belang. 
Maar deze keer slaan we over. U gaat morgen overigens wel zien dat we het niet 
zomaar voorbij laten gaan…… 
 

Woensdag 27 maart, we hebben de datum regelmatig vermeld omdat we heel blij zijn dat René van 
Engelen hier tijd voor vrij kan maken, organiseren we een ouderavond met als thema “Verschil 
jongens/meisjes”, want hoe objectief we er ook naar willen kijken, er is verschil.  
We nodigen u hier van harte voor uit. Wilt u de leerkracht van uw zoon/dochter laten 
weten of u hierbij aanwezig bent en met hoeveel personen? De avond begint om 20.00 
uur en zal naar verwachting tot 21.30 uur duren.  
 
René verwoordt de inhoud als volgt:  

Zijn jongens anders dan meisjes? Wat voor verschillen zijn 
er? Wat betekent dat  voor mijn opvoeding? Wat betekent 
dat voor school? Waarom gaat het met jongens in het 
onderwijs slechter dan meisjes? Waarom komen vrouwen 
nog steeds veel te weinig op topposities terecht? Op de 
avond ‘Verschil jongens/meisjes’ komen deze vragen (met 
antwoorden) aan de orde. 
  
Wist u dat de doorbloeding van de hersenen van meisjes 
20% beter is dan die van jongens. Wist u dat in het bloed 
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 Vrijdag 15 maart    Staking Onderwijs, Koningin Emmaschool is open  
 
 Woensdag 27 maart   Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes 
      Aanvang: 20.00 uur  
 

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

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2017/12/1711-02.pdf
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van de jongen rond het elfde levensjaar het gehalte testosteron met 700 tot 800 keer 
toeneemt? Deze en andere feiten uit de wetenschap passeren de revue op de avond ‘Verschil 
jongens/meisjes’. In de hand out die u krijgt vindt u niet alleen een samenvatting van deze 
feiten, er staan ook praktische tips in en verwijzingen waar u meer kunt lezen of zien over dit 
onderwerp. 
  
Wat is er enorm veel gebeurd afgelopen zaterdag. Moe maar voldaan 
kijken we er op terug. Nog niet helemaal klaar. Volgende week woensdag 
komt er nog een kleinere laadbak voor de laatste zaken die weg kunnen 
en dan kunnen we opgeruimd verder!  
 
De oproep voor de tuinen in de buurt heeft veel reacties opgeleverd! 

Dank daarvoor. We hebben inmiddels meer dan genoeg aanbod. 😊   
 
Emma 80 jaar! 
Komende week komt de officiële uitnodiging en informatie met de kinderen 
mee naar huis. Voor de kinderen zelf, voor u als ouders, voor omwonenden. 
Het wordt een prachtfeest! Geloof me!  
 

 
Wat fijn! Na onze berichtjes van afgelopen weken, hebben zich genoeg vrijwilligers aangemeld om 
ook dit seizoen weer een kleding & speelgoedbeurs te kunnen organiseren! Desalniettemin zijn we 
altijd blij met een paar extra handen... dus aanmelden kan nog steeds (via emmabeurs@kon-
emmaschool.nl). Hulp voor in de avonduren (vanaf 18:30) wordt nog zeer op prijs 
gesteld. 
  
De kleding & speelgoedbeurs vindt deze keer plaats op woensdag 17 April 2019 van 
18:30 tot 20:30. Op deze avond verkopen we ingebrachte kleding, speelgoed en 
boeken, waarbij de opbrengst gedeeltelijk wordt gebruikt om onze school financieel 
extra te ondersteunen. 
 
Bij deze is de inbreng dus geopend! Wil je kwalitatief goede kinderkleding en speelgoed komen 
inbrengen? Dat kan! Meer info over inbrengvoorwaarden vind je terug 
op http://emmabeurs.blogspot.com of stuur ons een mail. Opgeven voor een inbrengnummer kan 
via email: emmabeurs@kon-emmaschool.nl. Vanwege de beschikbare ruimte geven we een beperkt 
aantal inbrengnummers uit. 
Overgebleven items worden na afloop gedoneerd aan het goede doel. Ook dit jaar zijn de 
Kledingbank IJmond en speelgoedbank Haarlem erg blij met deze donatie's. De overgebleven boeken 
zullen via stichting Zwerfboek een nieuw leven krijgen. 
 
Ook wij gaan mee met onze tijd, daarom zijn we vorige kledingbeurseditie overgestapt op betaling 
met PIN. Dit is erg goed bevallen en daarom willen we ook deze keer graag weer alleen betaling met 
PIN verwerken. De opbrengst voor u als inbrenger krijgt u dus niet meer mee in het bekende 
envelopje, maar wordt binnen twee weken na afloop van de beurs op een door u opgegeven 
bankrekening gestort. Dit maakt het voor de (uit)betaling van de beurs een stuk gemakkelijker en 
veiliger.  We hopen weer velen van jullie te zien, op een gezellige beurs. Vriendelijke groet, team 
Emmabeurs 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:emmabeurs@kon-emmaschool.nl
mailto:emmabeurs@kon-emmaschool.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femmabeurs.blogspot.com%2F&data=02%7C01%7Cesther.vanderwerff%40salomoscholen.nl%7Cd85556911ee94c6592aa08d6a6fe0b54%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1%7C0%7C636880007396030825&sdata=kjdvGUYbm5gTJ%2BKE55lEw6%2BL7OrJzZkafefOj8IyhAA%3D&reserved=0
mailto:emmabeurs@kon-emmaschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF__3uqIHhAhWFaVAKHYIeBr8QjRx6BAgBEAU&url=http://rotterdamfeelgood.nl/huis-ontruimen/huis-opruimen.htm&psig=AOvVaw0CNrmiAPjUberf5Kr-8zxH&ust=1552642137231277


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

Tot slot nog twee dingen: 

 Het verkeer voor de school verloopt echt veel soepeler. Dank aan iedereen die daar aan mee 
werkt! 

 In de Raafstraat en Havikstraat kan het nog wel eens anders zijn. Komende weken zullen Fred 
en ik ook daar met u meekijken. Fijn als we het samen steeds veiliger kunnen maken.  

En:  

 Het valt ons op dat 8.30 uur op onze klok net iets anders kan zijn dan voor een 
aantal van u en daarmee voor uw kinderen. Wilt u er echt voor zorgen dat de 
collega’s om 8.30 uur kunnen beginnen met de lessen. Een uitzondering 
natuurlijk daar gelaten als het echt niet anders kon, maar we waarderen het als 
iedereen op tijd aanwezig is. Dank! 
( Ter herinnering: deur open voor groepen1/2 : 8.20 uur, overige groepen om 8.25 uur in de 
rij) 

 
Het buitensportseizoen is weer aangebroken. Dat het weer daarbij een spelbreker kan zijn bleek 
gisteren. Voetbal voor meiden en jongens uit de bovenbouw werd afgeblazen vanwege het te 
verwachtte slechte weer. Jammer.  
Andere activiteiten gaan, naar we hopen, wel door. Waaronder de Koningsspelen. Hoop dat daar nu 
genoeg hulp voor gevonden is. Want zo’n Oranjedag met de hele school is toch wel uniek.  
(Onderaan deze weekbrief een oproep van onze Sportcommissie voor een korfbaltoernooi!) 
 
Dat was het voor deze week. Namens het buitengewoon actieve team van de Koningin Emmaschool 
wens ik u en jullie allen een gezellig weekend toe en tot de volgende weekbrief! 
 
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
 

UITNODIGING 
Op zaterdag 25 mei 2019 kan de Koningin Emmaschool deelnemen aan het korfbaltoernooi met de 
groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Als uw zoon/dochter mee wil doen aan dit toernooi kunt u hem/haar 
inschrijven via de volgende link: https://urlverkorten.com/F7zPI 
Het toernooi zal plaatsvinden vanaf: 
Toernooi 7/8: 09:00 uur 
Toernooi 5/6 A: 10:50 uur 
Toernooi 5/6 B: 12:40 uur 
Toernooi 3/4 A: 14:30 uur 
Toernooi 3/4 B: 16:20 uur 
Dit jaar vindt er een spelactiviteit plaats voor de kinderen uit groep 1 / 2. Dit Kangoeroe evenement 
staat gepland van: 13:40 uur - 14:20 uur. 
 
Wij verwachten dat wie zich inschrijft ook aanwezig is. 
Er wordt gespeeld  H.K.C. Haarlem, Het Hoenstraat 1, 2023 KW Haarlem. 
Wij zoeken ook een begeleider per team om de kinderen tijdens het toernooi te begeleiden. U kunt 
zich ook middels de link inschrijven. De inschrijving sluit: woensdag 3 april 2019. 
 
Wij zijn tijdens de gymlessen al aan het oefenen en er komt nog een clinic. 
Ook zullen er 3 training zijn bij de korfbalvereniging Aurora, Vergierdeweg 265-C. 
Deze zullen op vrijdag 10, 17 en 24 mei worden gehouden.  
Verdere informatie krijgt u de week voor het toernooi. 
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