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Beste ouders/verzorgers,  
 

Wat een perfect weer voor de Koningsspelen. Na een koele start kwam 
het oranjezonnetje perfect tevoorschijn. Dank sportcommissie en team 
voor een perfecte en sfeervolle organisatie! 
 
Als ik terugkijk op de afgelopen periode dan weet ik niet zo goed waar ik 
moet beginnen. In de aanloop naar ons grote 80-jarig bestaan hebben we 
u overvallen met berichten en vragen om hulp. We moeten vaststellen dat 

we daar zelden of nooit teleurgesteld in hoeven zijn. Ondersteuning tijdens het grote feest, in hulp 
bij excursies, bij de vraag om ‘voortuinen’ beschikbaar te stellen voor de beeldenroute, bij het 
organiseren van de Koningsspelen. En dan heb ik het nog niet 
over het organiseren van de Kledingbeurs (17 april), het 
Paasontbijt en de begeleiding van de komende schoolreisjes. 
Geweldig om steeds weer samen te kunnen optrekken. Wat is 
het toch waardevol om samen ‘school’ te zijn. Leerlingen, 
team en ouders! 
 
Er is veel gezegd over het 80-jarig feest. 99% positief, want er valt altijd weer iets van te leren. En 
geloof me, die tips nemen we zeker mee voor een volgende keer. Want die zal er vast en zeker op 

termijn komen.  
Gelukkig hebben we de foto’s nog. Onderaan deze Weekbrief een kleine 
impressie.  
 
Over foto’s gesproken: langs het hek (tijdens het feest) hingen foto’s van ons 
als team in onze jonge jaren. Werd er geraden wie wie was?  
Ja hoor, Tess van Baaren uit 6B heeft de foto wedstrijd gewonnen. Ze mag 
volgende week bij haar prijs bij juf Loes (5B) ophalen.  
In de aula hangen de foto's met antwoord. Mochten jullie en/of u het nog leuk 
vinden om naar te kijken.  
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 Woensdag 17 april   Kleding- en Speelgoedbeurs 
 Donderdag 18 april   Paasontbijt en continurooster - om 14.00 uur begint de ….. 
 19 april t/m 5 mei   ……..Meivakantie 
 Maandag 13 mei   Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
 Donderdag 16 mei   Schoolreis groepen 1 en 2 
 Dinsdag 28 mei    Schoolreis groepen 3 en 4 
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En dan dit:  
In de loop naar 4 en 5 mei zijn we op school bezig met de gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Zo wordt in de groepen 6 de serie ’13 in de oorlog’ gekeken en hebben de 
groepen 7 afgelopen maandag gastsprekers gehad van de Stichting Westerbork. De kinderen 

zijn zichtbaar onder de indruk van alle verhalen en 
zijn zeer geïnteresseerd. 
 
Dit jaar krijgen de groepen 6,7 en 8 een les over het 
monument op de Jan Gijzenkade. Sinds afgelopen 
jaar hebben we als school dit monument 
geadopteerd. Dat betekent dat we aan de kinderen 
vertellen wat er op de brug is gebeurd, waarom het 
monument er neer is gezet en proberen we de 
kinderen nog meer bewust te maken met de 
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 

 
Wellicht bent u wel eens geweest bij de 4 mei herdenking op de brug. Dit jaar willen we als 
school er ook bij zijn. U bent van harte welkom om mee te lopen vanaf de Mariakerk op de 
Rijkstraatweg.  
We verzamelen om 19.35 uur voor de kerk om in een stille tocht naar het monument op de 
brug te lopen. Daar zijn we 2 minuten stil met elkaar, zingen we het Wilhelmus en leggen 
twee kinderen  van groep 7b een bloemstuk van school. We vinden het fijn als alles 
respectvol verloopt samen met u en uw kinderen.  
 
Het monument op de Jan Gijzenburg: 
Het verzetsmonument bevindt zich naast de Jan Gijzenbrug, het werd geplaatst in 1950 ter 
herdenking van 8 verzetsmensen die hier in februari 1945 werden gefusilleerd als represaille 
voor de dood van een Duitse militaire politie-eenheid en het verwonden van een soldaat. Dit 
gebeurde 2 dagen ervoor tijdens een vuurgevecht met mensen van de verzetsbeweging 
(ondergrondse) bij de controlepost op de brug. 
Dit herdenkingsmonument ligt meteen naast die 
brug over de Jan Gijzenvaart, op deze brug stond 
een zware betonmuur met smalle doorgang, daar 
bevond zich een controlepost waar vaak streng 
werd gecontroleerd. Bij deze brug werd ook 
verzetsstrijdster Hannie Schaft bij de Duitse 
wegversperring gearresteerd op 21 maart 1945 
en in april in de duinen geëxecuteerd. 
 
Het verzetsmonument in Haarlem is het ontwerp van Theodoor van Reijn en heeft als naam: 
‘Een treurend ouderpaar’. 

 
We stuurden al een apart bericht over het Paasontbijt, maar nog even voor alle zekerheid deze 
belangrijke informatie:  
Op donderdag 18 april vieren alle groepen in de eigen klas het Paasfeest. Het Paasverhaal wordt 
verteld en we eten met elkaar. 
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• De groepen 1 tot en met 3 vieren het feest met een paasontbijt. De kinderen van deze 
groepen nemen i.v.m. het continurooster een broodje en drinken mee voor tussen de 
middag.  

• De groepen 4 tot en met 8 hebben een paaslunch. Zij hoeven geen brood voor tussen de 
middag mee te nemen. De kinderen van groep 4 tot en met 8 moeten een bord, een beker 
en bestek meenemen.  

• CONTINUROOSTER: Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit. 
 
Bericht van de organisatie Kledingbeurs: 

Na alle feesten van afgelopen periode is volgende week woensdag 
17 april alweer de kleding en speelgoedbeurs – Lente editie!  
Nog op zoek naar die ene leuke korte broek, of een nieuw 
zomerjurkje?  
Kom dan shoppen om de kledingkast weer te vullen met wat extra 
zomerse items.  
Naast de kleding, hebben we ook speelgoed, recente boeken, 
sportkleding, tassen en dergelijke in de aanbieding. 

 
We zijn open op 17 april van 18:30-20:30 in de gymzaal van de Emmaschool.  

We zijn geheel over op PIN betaling, dit maakt het voor de (uit)betaling 
van de beurs een stuk gemakkelijker en veiliger. 
De niet verkochte kleding items worden ingezameld voor de Kledingbank 
IJmond. Het overgebleven speelgoed wordt wederom gedoneerd aan de 
Haarlemse speelgoedbank en de overgebleven boeken krijgen als 
zwerfboek een nieuw leven.  

En ook niet onbelangrijk, de financiële opbrengst komt ten goede van de school. 
Toch nog afgelopen dagen de kleding- en speelgoedkast opgeruimd? Er zijn nog een aantal 
inbrengnummers te vergeven. Meld je aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl. 
We hopen weer op een gezellige beurs! Vriendelijke groet, team Emmabeurs 
  
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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Een apart woord van grote dank aan Albert Heijn die het fruit sponsorde en                        

boodschappen op professionele wijze aan ons heeft geleverd! 

  

 

En wat hebben we gesmuld van de heerlijk patat. 

Altijd bereikbaar, niet alleen tijdens een feest:                  

          Snackbar Jansen Hendriks, Rijksstraatweg, H’lem 
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