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Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een enorme hoeveelheden water zijn de afgelopen dagen naar beneden gekomen. De 
goten hebben het hier niet gered…. De kamer van de Intern Begeleiders én meester Fred 
stonden gisteren en vandaag blank. We hebben even overwogen om dependance van de 
Planeet te worden…… 
Er wordt hard gewerkt om dit een volgende keer te voorkomen. Maar dat kost altijd tijd. Tot 
die tijd hebben we maar een waterstofzuiger aangeschaft. Of was dit een incident? Ben bang 
van niet…. 
 

Opnieuw ligt er een lang weekend voor ons. 2e Pinksterdag volgt op het 
weekend en dan vervolgens twee vrije dagen voor de leerlingen. Wij (team) 
gaan die dinsdag en woensdag hier hard aan het werk maar de kinderen zien 
we dan pas weer op donderdag 13 juni op school!  
 

De afgelopen maanden heeft onze techniekcommissie hard gewerkt aan het vormgeven van 
de jaarlijkse techniekdag. Hieronder een levendig verslag: 
 
Techniekdag 2019 

 Afgelopen woensdag stond de school in het 
teken van techniek. Voor alle klassen was een 
gastles geregeld. Zo kregen de groepen 1 en 2 
les van de professoren van Mad Science. 

Doordat we veel leerlingen hadden 
aangemeld voor de naschoolse lessen, 
hadden we waardebonnen gekregen voor 
lessen. Deze lessen konden we mooi 
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 Ma 10 juni    2e Pinksterdag 
 Di 11 en wo 12 juni   Margedagen – leerlingen vrij 
 Di 18 t/m vrij 21 juni   Avondvierdaagse 

Vrijdag 21 juni    Juffenfeest groepen 3 
 Woensdag 19 juni   Hockeytoernooi groep 7 en 8 
 Woensdagochtend 26 juni 8.35 uur Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers groep 6 (Aula) 
 Vrijdag  28 juni    Rapporten en nieuwe groepsindeling mee 
 Do 4 en vrij 5 juli   Afscheidsavond groep 8  
 Dinsdag 9 juli    Wen-‘ochtend’ (8.30-10.00 uur) in nieuwe groep 
 Woensdag 10 juli    Kleuterbuffet 
 Donderdag 11 juli   Laatste schooldag. 14.00 uur uit! 
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inzetten tijdens de techniekdag! De kinderen  hebben genoten van de proefjes 
met temperatuur. De verbazing was van de gezichten te lezen!  

 

 Voor de groepen 3,4 en 5 kwamen de techniekcoaches 
van Techniektalent.nu. Deze coaches hebben de leerkrachten begeleid 
tijdens het geven van de technieklessen. Deze vrijwilligers zijn werkzaam 
geweest in de techniek en konden de kinderen veel vertellen over techniek 
in het dagelijks leven. De leerlingen hebben onder andere huizen gemaakt 
voor de 3 biggetjes. Die natuurlijk niet omgeblazen mochten worden door 
de boze wolf! 
 

 De groepen 6,7 en 8 hebben les 
gekregen in een heuse 
technobiel van OTIB. Deze 
techniekbus stond (in verband 
met de grootte) op de 
parkeerplaats tegenover de 
Dekamarkt. De Technobiel is 
bedoeld om leerlingen te laten 
zien dat ze dagelijks in 
aanraking komen met elektro- 
en installatietechniek.   De 
Technobiel bestaat uit twee verdiepingen. Op de eerste verdieping kunnen 

leerlingen ontdekken: 1) Vliegtuigjes 
te laten vliegen door er met 
infraroodlicht op te schijnen. 2) Een 
memory spel over duurzame energie. 
3) Een cv storing oplossen met de 
Augmented Reality technologie op de 
tablet, zodat Bito weer warm kan 
douchen. Een verdieping hoger 
komen de leerlingen in een echte 
experimenteerzone.  

 

 Peter van Galen, van Centragas van Galen uit Haarlem heeft de groepen 8 
een gastles gegeven over zijn bedrijf. Van Galen InstalCenter is een echte 
serviceorganisatie in de breedste zin: zij leveren diensten in alle disciplines 
van de techniek. Peter van Galen vertelde over riolering. Hoe huizen zijn 
aangesloten. Peter van Galen had zelfs een poepdoos van vroeger 
meegenomen! Naast dat hij over zijn bedrijf vertelde, heeft hij ook met de 
leerlingen een geluidsbox gemaakt voor hun telefoon. 

                 
Naast deze organisaties geeft de vader van Indy van Hatum uit groep 8 een gastles. Hij doet 
dat op een andere dag dan de techniekdag. Stefan van Hattum is een professional die 
gespecialiseerd is op het gebied van werkzaamheden aan/in een motorboot, zeiljacht of 
sloep. U kunt bijvoorbeeld bij hem terecht voor: in- en exterieurbetimmering, kunststof 
teakdekken, verwarming/airco, inbouw boeg- of hekschroef, elektrische installatie, drink- en 
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vuilwatersystemen, tuigage, dekbeslag en lieren. Behalve de gastlessen zijn de kinderen ook 
aan de slag gegaan met verschillende `knutsel`technieken zoals timmeren en solderen.  

 
De kinderen hebben een hele leerzame en leuke Techniekdag gehad! We willen alle ouders 
en bedrijven bedanken die hebben geholpen! 
 
Reminder voor ouders/verzorgers groep 6 

Op woensdagochtend 26 juni organiseert onze intern begeleider 
hierover een informatie bijeenkomst voor de ouders/verzorgers van de 
groepen 6. De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 6 hebben 
hierover twee weken geleden een brief ontvangen. Tijdens deze 
bijeenkomst gaat ze in op de wijze waarop we de komende jaren uw 
kind volgen ten behoeve van de advisering voortgezet onderwijs. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt niet ingaan op vragen over individuele leerlingen.  
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 26 juni om 8:35 uur deze 
bijeenkomst in de aula bij te wonen. We verwachten dat deze bijeenkomst tot uiterlijk 9:30 
uur zal duren. 
 
Zaterdag 25 mei hebben 30 kinderen van de Emmaschool meegedaan aan het 

korfbaltoernooi voor scholen in Haarlem. 
Bij de groepen 7/8 werd zeer goed gespeeld, maar helaas wilde de 
bal niet vaak genoeg in de korf. Geen prijzen, maar wel veel plezier 
gehad. Extra dank aan Chloe die als supporter kwam, maar heel goed 
heeft ingevallen bij één van de teams. 
Bij de groepen 5/6 hadden we ook een topteam. Ook bij dit team 

ging het steeds beter, maar was het net niet goed genoeg om in de prijzen te vallen. Eva, 
Ada en Denise uit groep 5 waren zo enthousiast dat zij zelfs nog langer zijn gebleven om een 
andere school te helpen, omdat daar iemand niet was gekomen. 
De groep 3/4 waren de laatste groep van de dag. Alle teams hebben heel sportief gespeeld 
en kunnen trots zijn op zichzelf. 
Dank aan alle ouders en deelnemers voor deze sportieve korfbaldag. 
 
Maak kennis met tennis op Pim Mulier! 

Op 13 mei 2019 heeft Tennisschool Tennis Op Maat tennisles 
gegeven in de gymzaal van de Emmaschool. Het was een 
sportieve en gezellige tennisochtend! 
Ben jij of is je kind enthousiast geraakt? Schrijf dan snel in via 
www.tennisopmaat.nl of stuur een e-mail naar 
info@tennisopmaat.nl. 

De kinderen worden ingedeeld op niveau en de tennislessen zijn erg actief en afwisselend. 
Het doel van TV Pim Mulier en Tennisschool Tennis Op Maat is een groot jeugdbestand van 
kinderen die vaak les volgen, met elkaar tennissen en meedoen aan wedstrijdjes. Hierdoor 
gaan ze snel vooruit, maken ze tennisvriendjes en wordt het tennisplezier nog groter! 
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Avondvierdaagse, wat een succes! 278 kinderen (en een paar ouders) hebben zich 
ingeschreven. We hebben er enorm veel zin in, de voorbereidingen zijn in volle gang. 

 Voor de 5 km geldt: we zullen alle avonden om 18.30u verzamelen, we 
starten om stipt 18.45u op het parkeerterrein van Sportpark Spaardam. De 
10 km-lopers verzamelen om 17.50u en vertrekken om 18.00u. U kunt uw kind 
aanmelden bij de ouder die opgesteld staat op het parkeerterrein bij de betreffende 
klas. Afmelden is niet nodig. 
Zorgt u dat u op tijd aanwezig bent zodat we als 1 groep kunnen starten. 

 De kinderen lopen met een hesje van school zodat we voor iedereen goed 
herkenbaar zijn. Dit hesje heeft u in bruikleen van school en moet na de 
Avond4daagse weer worden ingeleverd. De hesjes zullen maandag 17 juni door de 
leerkracht worden uitgereikt. 

 We willen nogmaals benadrukken dat het de bedoeling is dat ieder kind begeleid 
wordt door zijn of haar ouders. Kunt u zelf niet, dan vragen we u zelf voor vervanging 
te zorgen. De OR zal deze verantwoordelijkheid niet van u overnemen.  

 De laatste avond zullen we, nadat we zijn gefinished, met z’n allen teruggaan naar 
school. Op school zullen we dan met een feestelijk tintje de medailles uitreiken. Op 
deze avond meldt u uw kind af bij degene die aan de tafel van de groep van 
uw kind zit. Tegen inlevering van het rode hesje zal uw kind zijn/haar 
medaille ontvangen. Geeft u ons de tijd om de medailles per groep te kunnen 
verdelen, wij ontvangen deze namelijk pas tegelijk met uw binnenkomst in 
Spaarndam en zullen deze zo snel mogelijk naar het schoolplein brengen. 
Geniet u intussen van de feestelijkheden op het plein. 

We wensen iedereen een gezellige Avond4daagse en laten we duimen voor mooi weer! 
 

Parkeren U kent allemaal dit verkeersbord. Langer of korter geleden hebben we 
in verkeerslessen dit bord leren kennen als een teken van ‘verboden te 
parkeren’. Ook bij de school zijn deze borden zichtbaar. De tijden waarop dit 
verbod geldt staat er onder. De bewoners aan de overkant in de Raafstraat zijn 
zich zeer bewust van dit bord en zetten hun auto op tijd elders. Ik wil u vragen 

om dit bord in acht te nemen en uw auto (als u daarmee komt)  daar niet te parkeren waar 
het verbod geldt. In het belang van de veiligheid van een ieder (en om te voorkomen dat er 
later een bekeuring op de mat ligt…).  
Het kan zo zijn dat er een reden is waarom dit bord genegeerd wordt. Dat is een ieders eigen 
verantwoordelijkheid.  
Met de Verkeerscommissie heb ik afgesproken dat we vanaf maandag 17 juni een flyer 
onder de ruitenwisser doen van auto’s waarvan wij denken dat deze niet goed geparkeerd 
staan. Om er bewust van te zijn of te worden. Dank voor ieders medewerking! 
 
Vrijdag nog naar school en dan pas weer op donderdag 13 juni. En dan begint de echte 
laatste periode tot de zomervakantie (zie ook agenda bovenaan de weekbrief). 
 
Namens ons betrokken en creatieve team wens ik u en jullie allen een goed weekend toe en 
tot donderdag 13 juni en de volgende weekbrief,  
 
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen  
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