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Beste ouders/verzorgers,  
 
De laatste MR-vergadering, de laatste overleggen, de laatste gesprekken, de laatste…… de laatste 
twee weken van onze groep 8 leerlingen. Ze 
repeteren momenteel hard aan het instuderen van 
hun musical. Op donderdag  4 en vrijdag 5 juli 
zwaaien we beide groepen uit! Toi, toi, toi allemaal!! 
NB. Vanaf maandag staat het podium in de gymzaal 
en kan er daar verder geoefend worden. De 
gymlessen vinden in die periode dan plaats op het 
schoolplein.  

 
 
Morgenavond, vrijdag 21 juni, is de slotavond van de Avond4daagse. 285 
leerlingen hebben zich ingeschreven en lopen deze 4 dagen mee. Geweldig!! 
Ook vanavond weer succes allemaal en tot morgenavond op ons schoolplein!! 
 
 

Reminder: Informatie voor ouders/verzorgers groep 6   
De ouders van de leerlingen uit groep 6 ontvangen morgen, vrijdag 21 juni, 
het uitstroomprofiel van hun kind. Hierover heeft u eerder een informatiebrief 
ontvangen.   
Op woensdagochtend 26 juni organiseert onze intern begeleider hierover een 
informatie bijeenkomst voor de ouders van de groepen 6. Zij zal dan ingaan 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 tot uiterlijk 9:30 uur zal duren.  
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 Di 18 t/m vrij 21 juni   Avondvierdaagse 

Vrijdag 21 juni    Juffenfeest groepen 3 
Dinsdag 25 juni   18.30-19.30 uur Informatieavond ouders groepen 3 in aula 

 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! (meer info in de volgende  
      Weekbrief) 
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GROWING A BETTER WORLD TOGETHER 
De groepen 7 deden mee aan een pilot van de Rabobank. Dat hield in dat we in groepjes een 

kunstwerk moesten maken van gebruikte materialen om de wereld beter te maken met 
duurzaamheid. We zijn toen allemaal heel creatief 

begonnen met een heleboel mooie kunstwerken, 
maar uiteindelijk moesten we toch in iedere 

klas twee winnaars kiezen. Toen gingen die 
kunstwerken naar de Rabobank en daar hadden ze 

een mening over welke het meest creatief en 
duurzaam was. Uiteindelijk waren dat er 

twee, allebei uit onze groep (7a). Nu hebben wij een 
cheque van €200,- ontvangen. Het zijn vier 
cadeaubonnen van bol.com geworden. Daarmee willen we graag een aquarium en andere spullen 
kopen voor vissen. Dit willen we al heel erg lang en nu hebben we het geld ervoor. Als de vissen er 

zijn, blijven ze elk jaar in groep 8. Dan hebben alle kinderen er plezier van. 
Geschreven door 7a. 

Gaaf!!!! Trots op jullie!! 
 
 
Hockeytoernooi groep 7/8 
Afgelopen woensdagmiddag hebben leerlingen uit groep 7 en 8 mee 
gedaan aan het hockeytoernooi in Aerdenhout. De poulewedstrijden 
hebben ze allemaal gelijk gespeeld, niemand kon het team verslaan! 
Helaas was het niet genoeg om door te gaan naar de halve finale. 
We hebben sportieve wedstrijden, felle aanvallen gezien en een mooie 
middag gehad. Spelers en supporters, bedankt!  
 
 
Namens het opgewekte team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een zonnig weekend 
toe, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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