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Woensdag 13 februari
18 t/m 24 februari
Zaterdag 9 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 27 maart
Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur

Beroepenbeurs groep 8 in aula
Voorjaarsvakantie
Emma- voorjaarsschoonmaak
Staking Onderwijs, ook op de Emma???
Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes
Koningin Emma 80 jaar!! Feest!

Beste ouders/verzorgers,
Met de deur in huis: het onderwijs staat volop in de belangstelling. Dat is goed nieuws. Onderwijs
verdient de aandacht. De bonden (behalve het CNV) hebben een staking
Onderwijs (van basisonderwijs tot universiteit) aangekondigd op vrijdag 15
maart 2019.
Staken is een recht en een individuele keuze van de collega’s. Deze week
inventariseren wij binnen de school welke collega’s van dat recht gebruik
willen maken. A.s. maandag, 11 februari, laten wij u, in een apart bericht,
weten hoe die dag eruit gaat zien. Is de school helemaal dicht? Of deels? Maandag hoort u van ons!

Vanmiddag komt Stichting de Jarige Job naar onze school om het geld in
ontvangst te nemen. (zie ook vorige weekbrief). € 1000,-- hebben we als school
bij elkaar gespaard en gaat nu naar kinderen die het ook verdienen om op
hun verjaardag in het zonnetje te worden gezet.

KONINGSSPELEN 2019
De Koningsspelen worden dit jaar op vrijdag 12 april gehouden. Via deze link
kunt u zien wat wij gaan doen en hoe u zich kunt inschrijven om te
helpen. https://sites.google.com/konemmaschool.nl/koningsspelenemmaschool/homepage
Morgen gaan de rapporten mee naar huis. Advies- en voortgangsgesprekken zijn ingepland.
Komende week zullen deze gaan plaatsvinden. Een drukke periode
voor de collega’s maar altijd weer mooi om de voortgang van de
leerlingen te kunnen zien en samen met u deze te kunnen bespreken
en volgen. Welkom!
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We zijn in volle voorbereiding voor onze Techniekdag van 5 juni. Voor deze dag zoeken wij
ouders/kennissen/opa’s/oma’s etc. met een technisch beroep. We
denken aan een timmerman, elektricien, fietsenmaker, ICT’er, metselaar,
automonteur etc. die ons op de techniekdag over hun werk willen
vertellen, iets willen laten zien of maken met de kinderen. U kunt zich
opgeven bij Angelique (angelique.ekens@salomoscholen.nl ) of Alma
(alma.verheijde@salomoscholen.nl). We hopen op veel aanmeldingen!
Alvast bedankt!
De week van 1-5 april 2019 is het feest op de Koningin Emmaschool. 80 jaar onderwijs op deze plek
aan het Roerdompplein. In deze week gaan we laten zien hoe trots we op onze
school zijn. En vieren we feest. Na de voorjaarsvakantie zullen we het
feestprogramma uitgebreider in de Weekbrief bespreken maar voor nu goed
om in uw agenda te zetten:
Vrijdag 5 april voor iedereen die bij de Emma hoort:
16.00 - 18.00 uur
Vossenjacht
18.00 - 21.00 uur
Feest met eten, spelletjes, muziek
De feestcommissie is hard aan het werk om er een mooi feest van te maken. We kijken er naar uit!
(Zo’n feest(-week) kost veel geld. We boren allerlei bronnen aan om dit te kunnen bekostigen. Mocht u belangstelling
hebben om uw steentje bij te dragen door middel van bijvoorbeeld sponsoring, wilt u mij dit laten weten? U begrijpt dat we
daar zeker open voor staan.  )

Namens het hardwerkende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een
gezellig weekend toe en tot de volgende weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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