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Beste ouders/verzorgers,  
 
De meivakantie ligt achter ons. Twee lange weken waarin we weer energie konden opdoen voor de 
laatste weken tot de zomervakantie. Vanaf dit moment gerekend…nog 9 weken. In die weken 
gebeurt er veel. 
 

Maar eerst dit: dit jaar kregen we de gelegenheid om het 
herdenkingsmonument op de Jan Gijzenbrug te adopteren. Als 
Koningin Emmaschool. Omdat wij, net als u, vrijheid en goed 
samenleven heel belangrijk vinden hebben we deze keus 
gemaakt. Om er met elkaar, letterlijk, bij stil te staan dat we 
dit: in vrijheid samenleven, met elkaar moeten doen. Een 
mooie krans moest dit symboliseren. Drie leerlingen uit groep 
7B hebben de krans gelegd tijdens de plechtigheid op 4 mei jl.  
Het was indrukwekkend om te zien met hoeveel ouders en 
leerlingen de “Emma” vertegenwoordigd was. Onderstaand 

stukje is geschreven door 3 leerlingen uit groep 7B. 
 

Krans leggen: 
Eerst was er een dienst afgewisseld met zang. 

Toen werd de opstelling voor de stille tocht gemaakt en liepen we naar het monument op de brug. 
Op de brug werd er eerst verteld en daarna werd het volkslied gezongen. 

En toen kwam de last blow. 
Daarna kwamen de 2 minuten stilte. 

Het was erg mooi en heel leuk om te doen. 
 

Silke, Elyse en Meike 7B 
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 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 
 Do 30 en vrij 31 mei   Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 
 Woensdag 5 juni   Techniekdag 
 Ma 10 juni    2e Pinksterdag 
 Di 11 en wo 12 juni   Margedagen – leerlingen vrij 
 18 t/m 21 juni    Avondvierdaagse 
 
(onderaan de weekbrief nogmaals de vastgestelde vakanties en vrije dagen voor 2019-2020) 
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Een van de zaken die u en ons de komende tijd bezig (kunnen) houden is de formatie. Hoe gaan de 
groepen er volgend jaar uitzien en wie is de leerkracht (of zijn de leerkrachten) van mijn  

zoon/dochter in 2019-2020? Dat is altijd een zorgvuldig en lang proces. 
Allereerst wordt er binnen het team (als geheel en individueel) gesproken over 
de invulling hiervan.  
 
Vervolgens gaat het conceptplan naar de Medezeggenschapsraad en daarna, 
officieel, naar u als ouders. Een exacte datum kan ik u daar nog niet voor geven 
maar richtdatum is altijd om dit ruim voor de zgn. ‘wen’-ochtend in de nieuwe 
groep op dinsdag 9 juli 2019 rond te hebben.  Natuurlijk hopen we altijd eerder 
duidelijkheid te geven maar houdt u er rekening mee dat u eind juni definitief 
weet hoe het ‘plaatje’ er volgend jaar uit gaat zien.  

 
Maar laten we eerst eens nog dichterbij gaan kijken.  

U begrijpt, ook bij ons ging het vanmorgen bij de koffie over het verlies van Ajax 
gisterenavond, de één had er wat meer moeite mee dan de ander, maar 
uiteindelijk moest iedereen toch weer gewoon aan het werk. Ik begrijp dat er 
nog het één en ander verwerkt moet worden maar er komen, zoals altijd in het 

leven, vast en zeker weer nieuwe kansen! 
 
Vooruitkijkend: de schoolreisjes komen er aan. Voorbereidingen zijn in volle gang. Bussen en 
toegangskaartjes geregeld, hulptroepen ingeschakeld, in Social Schools worden afspraken 
doorgegeven en van de groepen 1 en 2 in de Weekbrief om iedereen te laten weten dat ze er zin in 
hebben: 
 

Schoolreis groepen 1 en 2 

Op donderdag 16 mei 2019 gaan we met de kleuters op schoolreis naar Sprookjeswonderland in 
Enkhuizen. We gaan er met de bus naar toe. De kleuters hoeven niets mee te nemen want voor eten, 

drinken, iets lekkers en een ijsje wordt gezorgd. Indien uw kind een 
allergie heeft kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 
 
De kinderen moeten deze ochtend gewoon om 8.30 uur op school 
zijn. 
Er ligt voor elk kind een polsbandje met de naam van het kind, de 
naam van de school en het mobiele nummer klaar. 
Om ongeveer 8.45 uur lopen we met de kleuters naar de Sportweg. 
Dit is naast de Schoterscholengemeenschap en schuin tegenover de 
Dekamarkt aan de Planetenlaan. 
Daar staan de bussen klaar. 

 
We vragen de ouders hun kind in de klas bij de begeleidende ouders af te geven en alvast naar het 
vertrekpunt te lopen. Wij hebben dan wat meer overzicht over de groep. 
U hoort in de klas in welke bus uw kind zit. De bussen vertrekken om 9.00 uur naar 
Sprookjeswonderland. We hopen rond 15.30 uur ! weer terug te zijn bij de Sportweg. 
Allemaal een leuke schoolreis gewenst! 
Op vrijdag 10 mei is er voor de ouders die zijn meegevraagd een korte instructie om 12.00 uur in 
lokaal paars 
 
Maandag a.s. (13 mei) gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis. Naar Avifauna. Ook 
jullie heel veel plezier en ik hoop….mooi of in ieder geval droog weer! 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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We gaan weer de Avond4daagse lopen! 
Noteer vast in uw agenda: van 18 t/m 21 juni. 
Binnenkort zullen we gaan starten met de inschrijving, we zullen u via Social Schools op de hoogte 
houden.  
We kunnen in ieder geval vast laten weten dat we dit jaar gaan starten in Spaarndam en dat we de 5 
km lopen en voor de liefhebbers zelfs de 10 km! 
Heeft u vooraf vragen of lijkt het u leuk om ons te helpen tijdens de wandeldagen, bijvoorbeeld bij de 
limonadepost (1 of meerdere dagen) of bij de start de absentielijst bijhouden (u kunt dan ook zelf 
meelopen)?  U kunt ons bereiken via het volgende emailadres: konemma.a4d@gmail.com . 
 
 
Namens het organiserende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen voor later 
een goed weekend toe en 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 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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 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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