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Beste ouders/verzorgers,  
 

Met de deur in huis nog een herinnering aan de Ouderavond op 
woensdag 27 maart om 20.00 uur. René van Engelen komt met het 
onderwerp: Verschil tussen jongens/meisjes. Er is nog ruimte genoeg 
voor belangstellenden. Wilt u aan de leerkracht doorgeven of u er bij 
kunt zijn? Welkom! 
 

René: “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.” 
  
 
VOETBALMIDDAG 
 

Woensdagmiddag 20 maart waren de meisjes uit groep 5 en 6 aan de 
beurt om te voetballen. Het was een spannende strijd tussen vier 
scholen. Na de eerste wedstrijd, die gelijk eindigde, was iedereen een 
beetje aan elkaar gewend. Daarna werd nog een wedstrijd gewonnen 
en één gelijk gespeeld. Door hard werken hebben de meiden de finale 
behaald. TOP dames. 
Ook de kinderen van groep 7 en 8 hebben op woensdag 6 en 20 maart 

gevoetbald bij VV Schoten. Het waren allemaal gelijkwaardige wedstrijden en de kinderen van de 
Koningin Emmaschool wisten ook een aantal wedstrijden te winnen. Helaas zijn ze niet door naar de 
halve finales. Coaches, scheidsrechters, spelers en supporters bedankt voor de inzet! 
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 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, 5 t/m 8 om 13.30 uur uit!!!  
      (1 t/m 4 natuurlijk gewoon om 12.00 uur)  
 
 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 
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Vandaag (of morgen) de  officiële uitnodiging maar dit is alvast een belangrijke vooraankondiging 
van onze betrokken Ouderraad: 

Voor het komende jubileumfeest zullen de consumptiemunten in de  voorverkoop 
worden verkocht. Hiermee hopen wij de rij voor de kassa tijdens het feest een stuk in 
te korten. De voorverkoop zal plaatsvinden gedurende drie dagen en drie 
verschillende tijden. We zien jullie graag bij onze voorverkoop. 
Voorverkoop munten op het voorplein voor jubileumfeest van 5 april:  

 

 Dinsdag 26 maart 8.30 uur 

 Woensdag 27 maart 12.15 uur 

 Dinsdag 2 april 14.00 uur  
 
 
Bericht van de Medezeggenschapsraad:  

Op dinsdag 12 maart is de MR van onze school weer bijeen gekomen. 
Nanda verhaalt vol enthousiasme over het klus- en 
schoonmaakweekend. Behalve dat de school weer wat schoner is 
geworden, is er ook enorm opgeruimd. U heeft de container voor de 
deur vast wel gezien. Hij is helemaal vol vertrokken! 
 

Over een paar weken vieren wij de 80ste verjaardag van onze school. Het programma, zoals dat in de 
vrijdagbrief is vermeld, werd nog even kort toegelicht. Nog niet alles kon uit de doeken worden 
gedaan, er staan ons nog een groot aantal verrassingen te wachten. 
 
Onlangs hebben twee klassen geen les gehad doordat er geen vervanging te vinden was. De ouders 
van de betrokken klassen hebben hier in de regel goed op gereageerd. De school heeft tenslotte alles 
in het werk gesteld om tot een andere uitkomst te komen. In zijn algemeenheid is het personeel van 
onze school erg blij met de wijze waarop ouders communiceren met de leraren en de directie. De 
maatschappij om ons heen verhardt met de dag en soms dringt dat ook door in onze school. Laten wij 
met elkaar aansluiten bij de lopende SIRE campagne. #doeslief 
 
Natuurlijk kwam ook de voorgenomen besturenfusie aan bod. Op het moment van schrijven is de 
GMR nog druk in gesprek met het bestuur van Salomo en St. Bavo. Tijdens de volgende vergadering 
hopen wij er weer meer over te horen. 
 
De zittingsperiode van onze voorzitter Jos loopt af aan het einde van dit schooljaar. Hij heeft 
aangegeven dat hij de MR nog wel een periode wil dienen.  
 
Op 16 april komen wij weer bijeen. Mocht u vragen hebben voor de MR, stuur dan gerust een e-mail 
naar MR@kon-emmaschool.nl. 

 
 
Namens het creatieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een vrolijk lente 
weekend toe en tot de volgende weekbrief! 
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Met vriendelijke groet, 

Nanda Klaassen     
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