VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 21, 16 februari 2018

AGENDA
Wk 19-23 februari
Vrijdag 23 februari

Rapportgesprekken
12.00 uur start Voorjaarsvakantie (tot en met 4 maart)

Beste ouders/verzorgers,
De rapporten zijn klaar. Vandaag komen ze mee naar huis. Als alles goed is gegaan, heeft u allemaal,
tenzij anders afgesproken, ingetekend (Digiduif) voor het gesprek
komende week. Iedereen heeft hard gewerkt aan de
totstandkoming van de rapporten, zowel leerlingen als
leerkrachten. Een moment in het jaar om weer vooruit te gaan
kijken. En dat doen we volgende week met elkaar.
Onze leerlingen in groep 8 horen dan het definitieve advies voor het
voortgezet onderwijs. Een officieel moment, altijd weer indrukwekkend. Een (bijna) afsluiting van
een basisschoolperiode. Kortom, het wordt een intensief weekje voor ons allemaal. Maar dan…..
vakantie!
Voetbaltoernooi
Wij zijn ongelooflijk trots dat 105 jongens en meisjes zich hebben
aangemeld voor het voetbaltoernooi. Wij hebben als Koningin Emmaschool
11 teams ingeschreven, inclusief coaches en scheidsrechters. Als de
organisatie ons meer informatie stuurt krijgen alle deelnemers, coaches en
scheidsrechters hierover mail van de sportcommissie.

Handige ouder gevraagd. Voor de gymlessen zijn er 8 van deze karretjes
besteld. Is er een handige ouder die hier een tweede handvat in kan frezen?
Als u dit klusje voor ons wilt klaren, graag even contact met Cindy Zoon. Zij is
te bereiken op cindy.zoon@salomoscholen.nl

Onderaan deze Vrijdagbrief een kleine herinnering aan de
kledinginzamelingsactie én de kledingbeurs. Beide, op hun eigen terrein,
onderwerpen om nogmaals de aandacht op te vestigen.
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Nog even en dan is het voorjaarsvakantie. Vrijdag 23 februari om 12.00 uur gaan de
schooldeuren voor een week dicht. Een week zonder schoolverplichtingen én een
week om energie op te doen voor de volgende periode. We kijken er naar uit!
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen
een zonnig weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief!

Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Kledingbank IJmond
1 week kleding inzamelen voor de kledingbank
Wij zijn in contact gekomen met Jan van Eerden. Hij is
actief als vrijwilliger bij onder andere ProKids IJmond
en de kledingbank IJmond. Bij de kledingbank IJmond
(www.kledingbankijmond.nl) kunnen mensen met
een bijstands-, Wajong of WIA uitkering of mensen
die in de schuldhulpverlening zitten gratis kleding
verkrijgen.
Over het algemeen gaat het inzamelen van kleding voor volwassen goed, maar er is een ernstig
tekort aan kleding voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Jan is daarom een actie gestart bij lagere scholen
voor het inzamelen van kleding en wij hopen dat jullie ook mee kunnen doen.
Wat is de bedoeling?
Vanaf donderdag 15 februari staat er in de aula een grote kar klaar waar we kleding in gaan
verzamelen. Het is de bedoeling dat je 1 kleding stuk per kind in de kar deponeert. Alle kinderen
mogen 1 kledingstuk, die zij niet meer dragen, meenemen naar de klas. Zij zullen met elkaar naar de
aula gaan om deze kledingstukken in de kar te deponeren. De kar zal tot en met donderdag 22
februari blijven staan.

Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
Op woensdag 28 maart 2018 vindt in de avonduren de Kleding- & Speelgoedbeurs plaats. Op deze
avond verkopen we ingebrachte kleding en speelgoed, waarbij de opbrengst gedeeltelijk wordt
gebruikt om onze school financieel extra te ondersteunen.
Na onze hulpvraag via de vrijdagbrief en de klassenouders, heeft al een heel aantal mensen laten
weten om te komen helpen. Alvast onze dank daarvoor! Desalniettemin zijn we altijd blij met een
paar extra handen... dus aanmelden kan nog steeds!
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Kan je 28 maart helpen tussen:
08:30 - 12:15 inruimen van de beurs
18:30 - 20:30 begeleiden/toezicht houden van de beurs
20:30 - 22:00 opruimen van de beurs
Of op 29 maart:
08:30 - 09:00 opruimen rekken en podium
Meld je dan aan via emmabeurs@kon-emmaschool.nl (Let op, nieuw
email adres!)
We kunnen vooral nog hulp gebruiken tijdens het opruimen van de beurs ’s avonds vanaf 20:30 en
donderdagochtend.
De inbreng van de beurs gaat bij deze open! Wil je kwalitatief goede kinderkleding en speelgoed
komen inbrengen? Dat kan. Meer info over inbrengvoorwaarden vind je terug
op http://emmabeurs.blogspot.com. Opgeven voor een inbrengnummer kan via eerder genoemd
emailadres. Vanwege de beschikbare ruimte geven we vanaf deze kledingbeurseditie een beperkt
aantal inbrengnummers uit.
Met vriendelijke groet, Team Emmabeurs
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