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Beste ouders/verzorgers,  
 

Morgenochtend (vrijdag 29 maart) rond 8.30 uur openen we 
onze Feestweek Emma 80 jaar op het voorplein. Met alle 
leerlingen en collega’s. U bent natuurlijk van harte welkom om 
met ons mee te feesten! 
 
 

Volgende week vrijdag 5 april is het dan echt zover. De weersberichten zijn vooralsnog gunstig, we 
hopen natuurlijk dat dat ook die dag zo zal zijn! 
De voorverkoop van de muntjes is deze week van start gegaan (zie ook hieronder en in Social Schools 
en natuurlijk kunnen ze ook altijd tijdens het feest gekocht worden), de buren zijn geïnformeerd over 
het afsluiten van de straat op 5 april (tussen 15.00 – 21.30 uur), de formulieren voor de Vossenjacht 
zijn bijna allemaal binnen (doos in de grote hal), de afspraken met de DJ, zangers en alle hulptroepen 
zijn gemaakt…… Nog 8 nachtjes….. 
 
Een aantal belangrijke dingen:  

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 15.00 uur  
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Vrijdag 29 maart   8.30 uur Opening Feestweek Koningin Emma 80 jaar  

 Dinsdag 2 en donderdag 4 april Cultuurdagen 
 

 Vrijdag 5 april    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!! Vossenjacht en 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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Het is bijna zover! Volgende week vrijdag 5 april vossenjacht! 
De eerste groepjes starten rond 16.00 uur en wij verwachten dat iedereen uiterlijk rond 18.00 uur 
weer terug op het schoolplein zal zijn.  
De groepjes zullen vertrekken op het tijdstip dat staat aangegeven bij de klas van het jongste kind in 
uw groepje (loopt u met een kind uit groep 4, 7 en 8, dan start u met de hele groep op het tijdstip dat 
staat aangegeven bij groep 4).  

        

                        De starttijden zijn als volgt: 

 

Groep 1/2 16.00 uur 

Groep 3 16.10 uur 

Groep 4 16.15 uur 

Groep 5 16.20 uur 

Groep 6 16.25 uur 

Groep 7 16.30 uur  

Groep 8 16.35 uur 
 

 

 Vrijdag 5 april komt alleen de groepsleider (ouder) op de aangegeven tijd naar de starttafel 
tegenover het voorplein.  

 Hier ontvangt ieder groepje een plattegrond en een stempelkaart.  

 Bij iedere vos die jullie tegen gaan komen ontvang je een letter.  

 Deze letters vormen samen een zin.  

 Na afloop leveren jullie de complete zin in bij de eindtafel op het voorplein.  
TIP: Neem zelf een pen mee! 

 

Wist u dat er ondertussen in alle klassen gewerkt wordt aan beelden? O.l.v. twee Beeldend 
Kunstenaars Juliëtte en Bianca, werken alle klassen deze weken aan beelden 
van Koningin Emma. Allerlei materialen komen de school binnen. Karton, 
plastic en allerlei andere zaken worden hergebruikt om er prachtige 
kunstwerken van te maken.  
 
Komende dinsdag wordt er samengewerkt op het binnenplein om er één 
groot gezamenlijk beeld van Emma van te maken. Met wilgentenen en andere 
materialen….. 
 
En volgende week donderdag 4 april zullen de 9 kunstwerken, gemaakt door 
de leerlingen samen met Juliëtte, Bianca en de collega’s, in verschillende 
voortuinen in de wijk te vinden zijn. Alle klassen gaan die dag op onderzoek 
uit! Mocht u ze zien lopen en nieuwsgierig zijn… ga dan beslist een kijkje 
nemen!  

 
Voetbaltoernooi. Afgelopen woensdag hebben de jongens van groep 5/6 hun beste beentje voor 
gezet tijdens het voetbaltoernooi. Twee teams kwamen uit voor de Emmaschool. Alle jongens 
speelden goed en sportief. Er werd goed samengewerkt en veel doelpunten gemaakt door beide 
teams. Beide teams zijn tweede geworden in de poule en helaas niet door naar de volgende ronde. 
Dank aan de jongens, supporters, coaches en scheidsrechters.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Dit is één van de twee teams. In het andere TOP team 
speelden: Malik, Levi, Sylvano, Tobias, Thijmen, Rens, Job en Quinn 

 

 
Uitnodiging korfbaltoernooi 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyU9bSC6y2_HqPUK08RdIsxj2GieTRL7ErLMXpULoBO
b3Rw/viewform?usp=pp_url 
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 bij 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. 
 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs. Ook last van de lente kriebels?! Een goed 
moment om het huis weer eens op te ruimen en kasten op te schonen! Haal al je 
lente- en zomerkleding weer tevoorschijn en breng alles wat te klein is geworden, 
maar nog goed is voor een tweede ronde, naar de kledingbeurs (17 april). Ook 
speelgoed, recente boeken, sportkleding en dergelijke zijn van harte welkom.  
 
We hebben nog genoeg inbrengnummers, dus meld je nu aan via emmabeurs@kon-
emmaschool.nl. Meer info over inbrengvoorwaarden vind je terug op 
http://emmabeurs.blogspot.com of stuur ons een mail! 
 
 
Nieuwe kleuters De afgelopen maand is er weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school. 

Groep roze van meester Marcus wordt iedere week weer een beetje groter.  
Welkom op de Koningin Emmaschool Jaylee, Noah, Anne, Aylana, Coss, Anna en 
Phileine. En een fijne tijd toegewenst!  

 
Namens het feestelijke 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    
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