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AGENDA
Woensdag 14 maart
Vrijdag 30 maart t/m Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Woensdag 25 april

Estafettestaking onderwijs – school gesloten
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen
Studiedag team – leerlingen vrij
Beroepenbeurs groepen 8
Ivo Wouters Mediawijsheid:
13.00 uur leerlingen- 19.30 uur ouders groepen 6.7 en 8
Sportdag - Koningsspelen

Beste ouders/verzorgers,
Een paar dagen later dan u gewend bent. De Vrijdagbrief op maandag. Het lijkt alweer heel lang
geleden maar nog geen 10 dagen geleden liepen we met dikke winterjassen en sjaals om naar buiten.
De schaatsen konden uit de kast. En nu opeens…. lente. Heerlijk!
Komende woensdag is het zover. De scholen Noord Holland, Flevoland en Utrecht staken. Omdat
het merendeel van ons team staakt is de school woensdag 14 maart gesloten.
De bonden roepen ons op om nogmaals de handen ineen te slaan:
“HART VOOR HET ONDERWIJS!
Het werkdrukakkoord laat zien dat actievoeren helpt!
Maar we zijn er nog niet. € 900 miljoen is nodig voor
meer waardering, een eerlijk salaris en de aanpak van
het lerarentekort. De urgentie is hoog en het
lerarentekort is enorm. Iedere dag worden er klassen
naar huis gestuurd omdat er niet genoeg leraren zijn.”
Ons bestuur (Stichting Salomo) staat onverminderd achter deze acties. Zij beschrijven dit o.a. als
volgt:

“………De eis voor een beter salaris staat nog steeds recht overeind. Een belangrijke eis, want
salariëring is natuurlijk een belangrijk aspect van de aantrekkelijkheid van het beroep. Zeker
in deze tijd, waarin we worden geconfronteerd met een steeds verder toenemend
lerarentekort, is het extra van belang dat leerkrachten een passend salaris ontvangen voor
de verantwoordelijkheid die ze dragen en de inspanning die ze dagelijks leveren. Anders kan
ook het lerarentekort niet effectief worden aangepakt en loopt de werkdruk door dit tekort
alleen maar verder op. De signalen daarvan zijn nu al duidelijk merkbaar, ook binnen onze
scholen: kinderen die over andere, toch al grote groepen moeten worden verdeeld,
parttimers die extra uren draaien, directeuren die noodgedwongen zelf voor de klas
staan.....”
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Opnieuw, namens ons allen, dank voor uw begrip en medewerking.

Volleybaltoernooi
Op woensdagmiddag 7 maart was het Haarlemse Scholen Volleybaltoernooi voor kinderen uit groep
7 en 8. Er waren ontzettend veel enthousiaste kinderen en we konden wel met vijf
teams deelnemen. Er was een meisjesteam, drie jongensteams en een gemengd
team. Alle kinderen hebben in de poulefase ontzettend goed en sportief gespeeld.

De meeste teams gingen net niet door naar de finales,
maar het scheelde niet veel! Eén daarvan is het team van
op de foto rechts (van links naar rechts:) Richie, Ruben en
Tom, Wies, Sofie en Isa uit groep 8A.
Het team met (van links naar rechts) Bas, Manu, Jessy, Lars en Finn behaalde
wel de volgende ronde en gingen uiteindelijk naar huis met een beker voor de
derde plaats.
Het was een spannende, sportieve en fanatieke middag. Ouders en kinderen, bedankt voor de inzet
en de support. Volgend jaar gaan we vast en zeker weer!

Maar ook ons team deed mee met een sportieve club én een
enthousiast publiek. (zie laatste foto)
Staand: Lillian, Bianca, Loes, Anneke, Sabrina en Jasmijn.
Zittend: Colinda, Lianne en Cindy.
Trots op allemaal!

Een volle Vrijdagbrief. Zal proberen de volgende punten kort en krachtig te houden:


Vorige week is onze schoolbibliotheek ‘gesaneerd’. Mensen van de Bibliotheek
hebben ons geadviseerd over welke boeken nog actueel waren en welke niet meer.
Dat heeft veel lege plekken opgeleverd die we de komende weken weer gaan
opvullen. Om er voor te zorgen dat ook de nieuwe boeken netjes en geordend
blijven willen wij vragen of er ouders zijn die (bijvoorbeeld) één keer in de maand de
boeken willen nalopen en met ons er voor willen zorgen dat deze aantrekkelijk
blijven voor de leerlingen. Als u daar belangstelling voor
heeft wilt u dan contact opnemen met onze taal
coördinator Lianne Groen?
lianne.groen@salomoscholen.nl Daar zouden we heel
blij mee zijn!



In het verlengde hiervan: als u nog nette strips heeft
(Donald Duck, Tina, Suske en Wiske etc) en u wilt ze aan
de school schenken? Heel graag. Ook strips zijn als extra superfijn voor de
leesbevordering, kinderen gemotiveerd houden om te blijven lezen. U kunt dit bij
mij of de administratie afgeven 
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Het is bij velen al ver weggezakt, maar op vrijdag is onze GRUIT (GRoente,
frUIT)dag. In de kleine pauze eten we dan geen zoete zaken of
brood maar groente of fruit. Wilt u er ook weer aan denken?
Op alle andere dagen is het (dringende) advies om geen snoep
of veel zoete etenswaren mee te geven.

Nieuwe kleuters
In februari kregen we er in de kleuterklassen weer een paar nieuwe kleuters bij.
Groep blauw kreeg Tygo erbij en in groep groen kwam Lotte.
In groep roze kwam Sari erbij.
We wensen jullie samen met jullie ouders een fijne tijd op de Koningin
Emmaschool!
Onderaan deze Vrijdagbrief op maandag  nogmaals een oproep voor onze Sportdag
in Koningsspelenstijl. Wie doet er mee? En de Beroepenbeurs in groep 8! Zonder u als
ouders kunnen we gewoonweg niet.

Dat was het nu echt. Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen een mooie week
toe en tot de volgende Vrijdagbrief (op Vrijdag),
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen

Sportdag
Op woensdag 25 april van 08.20 t/m 12.00 uur vindt onze
jaarlijkse sportdag weer plaats op het sportveld aan het
Melkerijpad (sportveld Sparks, Noordersportpark).
Dit jaar is het thema: ‘Koningsspelen’.

Wie wil ons helpen met het begeleiden van de groepen kinderen en het begeleiden van de
spellen?
Als u het leuk vindt om een groepje te begeleiden bij de groepen 1 t/m 4, dan kunt u zich
vanaf maandag 5 maart inschrijven bij de groepsleerkracht van uw kind. Op het
inschrijfformulier kunt u uw naam en mailadres schrijven en u kunt aangeven of u wel of niet
in hetzelfde groepje als uw kind wilt.
Als u het leuk vindt om te helpen bij een spel voor de groepen 5 t/m 8 dan kunt een mail
sturen naar:
sport@kon-emmaschool.nl met als onderwerp ‘Sportdag’.
Wilt u daarin het volgende vermelden?
- Wie is/zijn uw zoon(s)/dochter(s)?
- In welke groep(en) zit(ten) hij/zij?
Verdere informatie ontvangt u minimaal een week van tevoren. Alvast bedankt voor uw
aanmelding, namens alle kinderen en leerkrachten van de Emmaschool .
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Beroepenbeurs We hebben 5 beroepen, en nog 3 beroepen nodig
om de beroepenbeurs door te laten gaan! Heeft u zin en een uurtje
tijd, meldt u zich dan bij de ouderraad. Namens de kinderen: dank u
wel!
Bent u toevallig.... makelaar, politieagent, kraamverzorgster,
designer, advocaat, verpleger, psycholoog,
fotograaf, fysiotherapeut, programmeur, sportcoach, architect.... of heeft u een ander
interessant beroep?
Kom dan onze toekomstige generatie daarmee inspireren!
De groep 8-leerlingen gaan naar het einde van het
schooljaar toe, en de vraag over welke VO-school ze kiezen
en wat ze later zouden kunnen en willen worden, houdt
veel kinderen bezig.
Daarom wordt er ieder jaar een beroepenbeurs
georganiseerd voor alle leerlingen van groep 8.
Dit is een beurs waarin de ouders van de school de
leerlingen een kijkje laten nemen in het beroep dat ze
uitoefenen.
De kinderen krijgen in korte workshops een indruk van wat
uw beroep inhoudt en wat voor opleiding ze daarvoor
nodig hebben.
De beroepenbeurs is op woensdag 11 april van 9.00 tot 10.00 uur.
Binnen dat uur kunnen de kinderen 4 beroepen bezoeken. Dit betekent voor u dat u 4 x 15
minuten een groepje iets vertelt/laat zien over uw beroep. De beurs vindt plaats in de aula
van de school.
Vindt u het leuk om iets over uw beroep te komen vertellen? Laat ons dit dan weten
via ouderraad.kes@gmail.com.
Bij aanmelding wordt u verder geïnformeerd over hoe e.e.a. in zijn werk gaat tijdens de
workshop.
We kijken uit naar een inspirerende beurs voor de groep achters van de Emmaschool!
Met vriendelijke groet,
Julia, Christianne, Chris, Janine en Lotte
(Ouderraad Beroepenbeurs)
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