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Beste ouders/verzorgers,  
 
 
 
Het is bijna zover! Morgen 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! 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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En aansluitend ons grote feest met: 

- Heerlijke patat en snacks 

- IJsjes 

- Drankjes 

- Spellen 

- Een echte DJ en zangers! 

- En natuurlijk mooi weer!   

- We kijken uit naar jullie en uw komst! 
 
En vandaag de beeldenroute door de wijk. Nogmaals dank aan iedereen die zijn/haar voortuin 
hiervoor heeft vrijgemaakt. Wat een kunstwerken werden er zichtbaar. Het paleis van Koningin 
Emma, de sieraden waar ze zo van hield, een kroonluchter, muziekinstrumenten. Het werd een 
prachtige kunstroute. Goed gedaan jongens en meiden. Ben helemaal trots op iedereen! 
Een kleine indruk van de beelden onder aan deze Weekbrief.  

 
Vandaag is in alle klassen een cadeau bezorgd. Prachtig ingepakt door onze Esther. Morgen mag dit 

pas uitgepakt worden. Waarom? Omdat we jarig zijn en we allemaal 
iets moois verdienen! 
(bij dit cadeautje zit voor alle leerlingen een waardebon(netje) voor 
een frisse versnapering morgenavond. Misschien goed om in de rug- 
of jaszak even op te zoeken….  )  

 
En ondertussen sporten we gewoon verder: 

Woensdag 3 april was het eindelijk zover. 4 teams van 
groep 3/4 mochten eindelijk het voetbalveld betreden om 
hun kunsten te vertonen. Wat was het een leuke, 
gezellige en sportieve middag. Het weer zat niet mee, 
maar de bikkels gingen ervoor. Er zijn een veel mooie 

doelpunten gemaakt, er is spectaculair gekeept 
en heel goed samengespeeld. Maar helaas niet goed 
genoeg om in de prijzen te vallen. Dank 
aan alle supporters, coaches en 
scheidsrechters. 

 
 
 
 
 
 
 

 
In de bijlage vindt u de weekbrief van Brood en Spelen Hierin een dringende 
oproep voor overblijfkrachten. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact 
met hen opnemen op 06-28205011 of emmaschool@broodspelen.nl  

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:emmaschool@broodspelen.nl
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Nog één nachtje slapen. We zijn er helemaal klaar voor en hopen 

iedereen te kunnen verwelkomen op het feest waar we met elkaar 
vieren dat de Koningin Emmaschool 80 jaar bestaat! 
 
Namens het creatieve 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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