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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Nog één schooldag en de Herfstvakantie gaat beginnen. We hebben 
een vliegende start gemaakt eind augustus en kijken uit naar een week 

van de radar zijn       
De maandag na de herfstvakantie zijn alle kinderen nog vrij en gaat het 
team de Kanjertraining weer opfrissen met een studiedag.  
(de eerste schooldag na de herfstvakantie is dus dinsdag 25 oktober.)  

 
 
GI-GA-GROEN 
De Kinderboekenweek sluiten we morgen af. De bel om te gaan lezen heeft 
(bijna altijd) veel plezier opgeleverd en heeft weer een boost opgeleverd. Alle 
klassen hebben nieuwe leesboeken aangeschaft. Een mooie opmaat voor de 
toekomst! 
 
 
OUDERAVOND DE LEERKUIL MET GREETJE VAN DIJK OP 8 NOVEMBER 2022 

Vorig schooljaar was er een bijeenkomst voor de 
collega’s (facultatief) met Greetje van Dijk. Greetje 
werkt voor Onderwijsadvies 1801 en heeft ons een 
interessante bijeenkomst voorgeschoteld over het 
werken met de Leerkuil.  
De leerlingen kennen de poster en de inhoud en 
werken daarmee in de klassen. Voor leerkrachten die 
de eerdere middag er niet bij konden zijn kunnen op 8 
november ’s middags opnieuw de presentatie van 
Greetje bijwonen.  
 
Greetje wil diezelfde avond (8 november) een 
ouderavond met hetzelfde onderwerp verzorgen. Een 
aanbeveling waard.  
Na de herfstvakantie zullen we inventariseren of daar 
belangstelling voor is. Om vast over na te denken.  
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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 
 
Di 8 nov.   Ouderavond: De Leerkuil met Greetje van Dijk (zie verder in deze Weekbrief) 
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KLEDINGBEURS 2 NOVEMBER A.S.  
Dank aan allen die zich hebben ingeschreven om te 
helpen bij de kledingbeurs op woensdag 2 November 
aanstaande. Voor het opruimen na de beurs kunnen 
we nog wat hulp gebruiken, dus schroom niet om je 
alsnog aan te melden, bij voorbaat dank. 
 
Het AANVRAGEN VAN EEN INBRENGNUMMER is vanaf 
NU mogelijk via kledingbeurs@kon-emmaschool.nl 
 
Stel gerust je vragen, wij hebben er zin in! 
Groetjes Astrid, Veronika en Suzanne 
 
Volg ons ook op:  
Facebook: Koningin Emmaschool Speelgoed & 
Kledingbeurs 
Blogspot: emmabeurs.blogspot.com & Instagram: 
@emma_beurs 

 
 
Dit nieuwe schooljaar hebben we al weer veel nieuwe leerlingen mogen begroeten in de 
verschillende groepen: 

Groep oranje: Juul, Maxime, Isora, Jax, Tibbe en Masaya 
Groep blauw: Mira, Koen, Fiene, Pien, Dean en Jasmijn 
Groep paars: Foske, Tijn, Dennis, Joost en Diego 
Groep geel: Jayson, Amélie, Lola en Robin 
Groep rood: Tobias, Vivienne en Emmelie 

Welkom allemaal! We wensen jullie en jullie ouders veel plezier op de Koningin Emmaschool. 
 
 
BEGIN- EN/OF PREADVIESGESPREKKEN OP 25 EN 27 OKTOBER 
Heeft u al ingeschreven voor de Begingesprekken groep 1 t/m 7 en/of pre-adviesgesprekken groep 
8? Tot morgenmiddag 17.00 uur kunt u nog inschrijven.  
 
 
Dat was het voor nu. Namens ons leergierige team wens ik u en jullie allen voor later een heerlijke 
herfstvakantie toe en tot dinsdag 25 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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In de bijlage 2 flyers van HART: 
 
*Waanzinnige Woensdagen 
Woensdag na de herfstvakantie (26 oktober 2022)  is het startschot van de Waanzinnige 
Woensdagen! Dit najaar zijn er 6 weken lang iedere woensdag 2 naschoolse creatieve workshops 
voor kinderen van groep 3 t/m 8! 
Hart organiseert deze laagdrempelige workshops in samenwerking met Bibliotheek Zuid 
Kennemerland zodat kinderen in hun eigen wijk kennis kunnen maken met dans, theater, muziek, 
beeldend en film. 
Om te ontdekken waar hun enthousiasme, passie of zelfs talent ligt en eventueel de weg te vinden 
naar structureel aanbod in de vrije tijd. 
 
*Delftwijk Doe Dag 
Ook is er woensdag 26 oktober een eenmalige sport en cultuur middag in Speeltuin Delftwijk. 
Kinderen kunnen gratis meedoen met een boks clinic, djembé workshop of theaterparade! In 
samenwerking met Sport Support. 
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