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Beste ouders/verzorgers,  
 
Vanmiddag om 14.00 uur sluiten onze deuren voor ruim twee weken. En wat 
begint het meteen goed. Stralend weer en de beloften voor de komende dagen 
zijn heel goed. Daar gaan we van genieten! 
 
We kijken terug op enerverende en feestelijke weken met tot slot het slaappartijtje van de groepen 
8 afgelopen nacht. Leerlingen van twee groepen 8, collega’s Bianca, Margreet P., Dorine, Neolette en 

ondergetekende namen luchtbedden en slaapzakken mee, aten pizza, 
speelden buiten, keken film, speelden verstoppertje in een lege school, 
sliepen in hun eigen lokaal en ontbeten vanmorgen in de aula. Wat een 
feest voor alle partijen en wat was het gezellig. Bedankt allemaal voor 
deze mooie afsluiting voor de meivakantie. De nacht was kort maar we 
kunnen de komende weken helemaal bijslapen! 

  
En tijdens deze enerverende avond met de groepen 8 was er meer leven in de brouwerij. De 
kledingbeurs. Een verslag: 
“Wat was het weer een gezellige kledingbeurs! En wat waren er veel mensen om ons team 

Emmabeurs te komen helpen op deze dag. Zowel mensen van ons “vaste” 
team als nieuwe ouders! De ochtendploeg was in een mum van tijd klaar met 
de transformatie van gymzaal naar “winkel”. En in de avondploeg waren we 
weer erg blij met ons nieuwe PIN automaat! Geen voorbereidingen met het 
zoeken naar het vele kleingeld en na afloop van de beurs geen tellen van geld 
en het vullen van envelopjes! Dit maakte het mogelijk om met z’n allen de 
boel weer op te ruimen en de tassen met overgebleven kleding te vullen. En 
ook dit ging super vlot, mede dankzij de sterke mannen die het podium 
hebben opgeruimd en alle rekken en hangers weer op zolder hebben 
neergezet. Heel erg bedankt voor alle geboden hulp! 

En natuurlijk fijn dat jullie met zovelen zijn gekomen om de aangeboden kleding en speelgoed te 
kopen! Met een goed gevoel kan ik hier dan ook melden dat we voor school een bedrag 

van €958.41 hebben verdiend 😊. Het niet verkochte speelgoed is gedoneerd aan Speelgoedbank 
Haarlem, de kleding aan kledingbank IJmond en de overgebleven boeken gaan naar Stichting 
Zwerfboek. Ook namens deze goede doelen bedankt. 
In het najaar zijn we er weer, in de weekbrief zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. We hopen 
dat we dan weer op jullie hulp kunnen rekenen!  
Groeten Team Emmabeurs, Astrid, Suzanne en Julia” 
Dank Team Emmabeurs voor jullie geweldige en zorgvuldige organisatie. Superblij mee!! 
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 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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Tot slot van deze laatste Weekbrief voor de meivakantie wijs ik u op de vastgestelde vakanties en 
vrije dagen, voor de leerlingen, in het schema hieronder. Afgelopen dinsdag hebben we 
deze in de vergadering van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Goed om vast in de 
agenda’s te noteren of een leuk reisje te boeken!   

 
Namens het zonnige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een heerlijke meivakantie 
toe, tot maandag 6 mei én tot de volgende Weekbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019 - 2020 
 

 Ma 26 augustus 2019    Studiedag team – leerlingen vrij 
(aansluitend aan de komende zomervakantie)  

 

 Di 27 augustus 2019      1e schooldag  
 

 Do 26 en vrij 27 september 2019    Studie-2-daagse team –leerlingen vrij 
 

 Za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019  Herfstvakantie 
 

 Vrij 20 december t/m zo 5 januari 2020 Kerstvakantie 
 

 Za 15 februari t/m zo 23 februari 2020 Voorjaarsvakantie 
 

 Vrij 10 april t/m ma 13 april 2020  Goede Vrijdag en Pasen 
 

 Za 25 april t/m zo 10 mei 2020  Meivakantie 
 

 Do 21 mei t/m zo 24 mei 2020  Vrij rond Hemelvaartsdag 
  

 Za 30 mei t/m ma 1 juni 2020  Pinksteren 
 

 Wo 10 juni 2020     Margedag team – leerlingen vrij 
 

 Vrij 3 juli t/m zo 16 augustus 2020  Zomervakantie 
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