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WEEKBRIEF

KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 39 Nummer 30 – 19 april 2021

Vrij 23 april
Za 24 april
Ma 10 mei
Do 13 t/m 16 mei
Ma 24 mei

Koningsspelen in en rond de Emma (gewone tijden uit)
1e dag meivakantie
We gaan weer beginnen!!
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
Vrij 2e Pinksterdag

Beste ouders/verzorgers,
Vanmorgen weer voor de eerste keer sinds een jaar mogelijk nieuwe
ouders ontvangen voor een alternatieve rondleiding. Niet in het gebouw
maar via de ingang van de Havikstraat/Kanariestraat op het binnenplein.
Door de ramen konden zij bij het naar binnenkijken een idee krijgen van
de Koningin Emmaschool. Was weer superleuk om te doen!

Een week voor de meivakantie. Het lied voor de Koningsspelen kan ik bijna meezingen. In
de gymzaal wordt het lied en de dans gerepeteerd. Het belooft een mooi feest te
worden!
Afgelopen week kreeg ik bericht van het Oranjecomité Haarlem. Zij vroegen mij
om bijgaande kleurplaat aan de kinderen te geven. We ‘hangen’ deze nu als
bijlage bij deze Weekbrief. Zo benieuwd of onze school in de prijzen valt!?
Het Oranje comité Haarlem laat ook weten dat ze voor koningsdag een
alternatief programma hebben gemaakt. Zo komt er van 10.00 uur tot 11.00 uur een live stream
vanuit de Grote- of st. Bavokerk op de Grote markt; in de live stream opent de burgemeester
koningsdag met een muzikale omlijsting. Dit wordt uitgezonden door Haarlem 105.
Tot slot in deze Weekbrief de Koningsspelen in de herhaling. We hopen dat we dit allemaal mee
gaan maken. Wij hebben in ieder geval weer zin in een feestje!!
Koningsspelen
Zoals aangekondigd hebben we vrijdag 23 april Koningsspelen. De
voorbereidingen zijn in volle gang en de kinderen zijn tijdens de
gymles aan het oefenen met de dans. Voor wie thuis ook nog wil
oefenen kan dit via deze link doen: https://youtu.be/HZHtIYQBECo
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Denk aan oranje sportieve kleding, dichte schoenen die makkelijk aan en uit
kunnen. Geen sieraden om of aan.
Voor een tussendoortje wordt gezorgd.
Als de kinderen altijd overblijven nemen ze zelf eten mee, want Sportfever
is aanwezig.

Namens mijn betrokken collega’s wens ik u en jullie voor nu een fijne week toe en tot de volgende
Weekbrief a.s. donderdag,
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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