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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 

Vanmorgen hebben we de groepen 3 en 4 uitgezwaaid. Met twee 
bussen op weg naar Hoenderdaell. Home - Dierenpark Hoenderdaell  
Ik had er nog nooit van gehoord maar dat ziet er geweldig uit. Met dit 
prachtige weer moet het wel een mooie dag worden! 
P.S. Vanmorgen, tijdens het uitzwaaien, vroeg een ouder wanneer de 
jongste 6 groepen (1/2 en 2/3) op schoolreis gaan. Dat heb ik even 

nagevraagd: dat wordt 25 mei 2023. Om naar uit te kijken! 
 
Schoolreis groep 5 t/m 7 

Van de organiserende collega’s:  
“Donderdag 29 september gaan de groepen 5 t/m 7 op schoolreis. Wij gaan 
naar het Archeon. De leerlingen hoeven GEEN lunchpakket mee te nemen. 
Wij zorgen voor een lekkere lunch. We hopen op een mooie, leerzame en 

gezellige dag. Wij hebben er zin in!”  
 
Kinderboekenweek 

Op maandag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek van 2022 feestelijk geopend op het 

voorplein. We zullen met alle kinderen van de school de Kinderboekenweek dans dansen. Kinderen 
voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële videoclip) - YouTube 
 
Om 8.30 uur verzamelen alle kinderen in de klas en komen zij met de eigen leerkracht zo snel 

mogelijk naar het voorplein. U bent van harte uitgenodigd om te 
komen kijken bij de dans. We vragen u of u buiten de hekken of voor 
de gymzaal deur op het voorplein plaats wilt nemen, zodat er genoeg 
ruimte overblijft voor de kinderen.  
Het thema is Gi-ga-groen en we gaan er met z'n allen een week vol 
leesplezier van maken. 
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Di 27 t/m vrij 30 sept Kamp groepen 8 naar Texel  
Do 29 sept  Schoolreis groepen 5 t/m 7 
 
Ma 3 okt  Kort na 8.30 uur Openingsdans Gi-ga-groen op het voorplein (zie verder hieronder) 
Wo 5 oktober   Start Kinderboekenweek   Thema: Gi-ga-groen 
 
Za 15 t/m zo  23 okt. Herfstvakantie met aansluitend: 
Ma 24 okt.  Leerlingen vrij – team Studiedag Kanjertraining  
 
Di 25 okt.  Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
Do 27 okt.   Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
 
 
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.hoenderdaell.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
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Parro 

Maandag 26 september vanaf 16:00 uur ontvangt u de uitnodiging om 
een account te maken bij Parro. Mocht u de uitnodiging op een oud 
mailadres krijgen of helemaal niet, neem dan even contact op met de 

administratie (esther.vanderwerff@twijs.nl) 
 
U herkent ze vast en zeker. Luuk en Esther. Onze conciërge en secretaresse. De Koningin 
Emmaschool zou niet zonder ze kunnen. Om ze een beetje beter te leren kennen schrijven zij het 
volgende aan u:  
 
Ongetwijfeld hebben jullie mij al in de school gespot. 
Mijn naam is Luuk Roof, ook wel bekend als meester Luuk.   
Ik werk met veel plezier in de functie van conciërge op de Koningin 
Emmaschool sinds 2019. 
 
Mijn werkzaamheden zijn heel divers, maar het belangrijkste is een 
veilige werkomgeving te creëren voor iedereen die onze school 
bezoekt. 
In mijn vrije tijd ga ik graag op reis, kijk ik films op Netflix en volg ik 
graag voetbalwedstrijden op tv en vooral Ajax, als echte Ajax fan. 
Zie ik je binnenkort op school? 
 
 
Hoi, ik ben Esther van der Werff, ik werk alweer ruim 6 jaar op de 
Emma en heb het hier in onze leuke team heel erg naar mijn zin. Ik 
ben, zoals dat zo mooi heet, de secretaresse van de Emma. 
Verantwoordelijk voor veel administratieve taken die te maken hebben met onder andere leerling 
administratie, financiële administratie en allerlei andere werkzaamheden die voorbij komen in een 
school. 
Ook ben ik als schakel tussen school en de ouderraad betrokken bij de OR, een club actieve ouders die 
veel leuke dingen voor de kinderen organiseert. 
Je kunt mij op school tegenkomen op maandag, woensdag en donderdag.  
Verder ben ik moeder van 3 kinderen in de leeftijd tussen 17 en 24 jaar, ben regelmatig in de 
sportschool te vinden en houd van lekker uit eten gaan, films, wandelen, fietsen en veel gezelligheid. 
Tot ziens of horens! 
 
Komende week gaan onze schoolverlaters op kamp. 4 Dagen naar Texel. Al jarenlang een prachtige 

afsluiting van hun Emma-carrière. Samen met een aantal 
betrokken ouders en onze collega’s Dionne, Margreet, Anouk 
en Esther. Dinsdagochtend zwaaien we hen uit als ze op weg 
naar Den Helder gaan om met de veerboot over te varen. 
Donderdag mag ik, samen met collega Rianne, een dag 
meebeleven. Nu al zin in! Lieve allemaal: HEEL VEEL PLEZIER!!    
 

 
Onderaan deze Weekbrief informatie over de bijgevoegde flyers. Voor nu wens ik u en jullie, namens 
ons vertrouwde Emmateam, een fijn weekend en tot de volgende Weekbrief (deze keer op vrijdag 
i.v.m. mijn afwezigheid op donderdag!),  
 
vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:esther.vanderwerff@twijs.nl
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Informatie bij de flyers:  
 

• Waterwereld, bouwen op water op zaterdag 8 oktober a.s. in de Koepel. 
 

• Wil je muziek maken? Hier kun je een instrument huren!  www.muziekfonds.nl  
 

• Wil uw zoon/dochter ook graag sporten of misschien wel dansen? Maar is het voor u te 
duur en kan het daarom niet? Het Jeugd en Sportfonds kan uitkomst bieden.  

 
• Schoolkosten en weinig geld?  Als uw inkomen zo is dat schoolkosten betalen een ‘kopzorg’ 

is dan kan de Gemeente u helpen.  
 
 
 
   

 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
http://www.muziekfonds.nl/

