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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De Ouderavond “De Leerkuil” a.s. dinsdag 8 november gaat zeker door. Om 18.45 uur gaan de 
deuren open en om 19.00 uur gaan we beginnen. (er is nog voldoende plek, dus mocht u erbij willen 
zijn? Welkom!) 
 
Gisterenavond was de Kledingbeurs in onze gymzaal. Ieder jaar organiseert een betrokken groep 

ouders deze beurs. Om kleding in te kunnen brengen en te verkopen. Een deel 
van de opbrengst gaat naar de school en, geloof me, daar zijn we echt heel blij 
mee.  
Vanmorgen, bij het opruimen (ook dat is nog een grote klus) begreep ik dat er 
in ieder geval € 600,-- naar de school toegaat. Dat komt zeker goed terecht!  
 

Het was wat minder druk dan andere jaren. 
 In april 2023 staat de volgende gepland. In de tijd daaraan 
voorafgaande zullen we wat vaker reclame hiervoor maken. 
Want naast een mooie opbrengst voor de school is het waardevol voor 
de inbrengers maar ook zeker voor de kopers.  
 
Waar vind je nog een mooie kindertrui van € 2,--???  
 
Grote dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft!!! 
 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN: 

Over kleding gesproken: ben steeds opnieuw verbaasd over alle 
kledingstukken (incl. tassen) die achterblijven in onze ‘gevonden voorwerpen’- 
bak. Vanaf dinsdagochtend 8 november tot en met vrijdag 11 november 12.30 
uur kunnen verloren gewaande eigendommen weer meegenomen worden. 
Alles wat blijft liggen na dat tijdstip gaat naar een goed doel.  
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Di 8 nov.   Voorstelling “Blauwe Plekken” voor de groepen 8  
 
Di 8 nov.   19.00 uur Ouderavond: De Leerkuil met Greetje van Dijk  
 
v.a. Di 8 nov.   Gevonden voorwerpen terug te vinden in hal hoofdingang. (tot vrijdagochtend 12.30  

uur) 
Vrij 11 nov.   Sint Maarten, Sint Maarten 
 
Za. 12 nov.   Zou de goede Sint gaan komen……? 
 
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Ingezonden bericht: 
Week van de Pleegzorg -  2 tot en met 9 november 2022 
 

“De voorstelling “Blauwe Plekken” die deze week is (en volgende week) wordt opgevoerd op 
school, maakt veel los onder de kinderen en mogelijk ook onder u als ouders.  
Er zijn in Nederland duizenden kinderen die in een onveilige thuissituatie opgroeien. In veel 
gevallen kan door hulp te bieden in het gezin de situatie dusdanig verbeteren dat het gezin 
bij elkaar kan blijven.  
 

Helaas komt het ook voor dat kinderen voor hun 
veiligheid (tijdelijk) ergens anders moeten gaan wonen. 
Het liefst natuurlijk bij familie of vrienden, maar die zijn 
niet altijd beschikbaar. Dan zijn er gelukkig 
pleeggezinnen die de zorg voor een kind willen 
overnemen.  
 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: tijdelijk, langdurig, maar ook deeltijd.  
Een of twee weekenden per maand ‘uit logeren’ kan net dat beetje rust geven waardoor 
ouders de zorg voor hun kinderen zelf vol kunnen houden. 
 
Er is behoefte aan meer pleeggezinnen! Ook in onze regio staan kinderen op de wachtlijst 
voor wie nog geen gezin beschikbaar is.  
 
Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Neem een kijkje 
op https://openjewereld.nu en doe de test. Daarna behoefte aan meer informatie?  
Op donderdagavond 10 november is er een online informatie bijeenkomst over pleegzorg in 
onze regio. Voor meer informatie en aanmelden zie: https://openjewereld.nu/regio/noord-
holland/” 
 

PARRO en zo  
Het is wel even wennen. Niet alleen voor u, maar ook voor ons, voor mij…. 
Waar moet je klikken, waar moet je kijken. Komt vast goed maar het zal even 
duren.  
 
De links voor de ouderbijdragen zijn door collega Esther ook via PARRO verstuurd. Wat ongelooflijk 
fijn dat er al zoveel binnen is. En hoe bijzonder is het dat meerdere ouders via de donatie-link extra 
geld overmaken. Dat is niet vanzelfsprekend en waarderen we zeer.  
Het gaat echt allemaal naar de leerlingen, daar kunt u van op aan!  
NB. Onderaan deze weekbrief nogmaals de opbouw van de Ouderbijdragen.  

 

SMARTWATCHES 
Wat een prachtige horloges zijn dat. Steeds vaker zien we ze om de polsen 
van kinderen. We moesten er even over nadenken maar komen tot de 
conclusie dat hier hetzelfde zal gaan gelden als voor de mobieltjes. Die 
worden iedere dag bij de start ingenomen en bij het naar huisgaan weer 
meegegeven.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://openjewereld.nu/
https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/
https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/
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Deze waardevolle spullen meegeven naar school is op eigen verantwoordelijkheid. We begrijpen dat 
dit langzaam maar zeker erbij gaat horen maar voor nu (wellicht wordt het in de toekomst ooit 
anders) nemen we ze in om bijvoorbeeld  te voorkomen dat kinderen er door afgeleid worden.  
Dank voor uw medewerking.  
 
 

A.s. dinsdag 8 november begint het Sinterklaasjournaal weer! 
I.v.m. de ouderavond zal ik het deze keer moeten gaan terugkijken maar 
reken maar dat ik het volg. U en jullie ook? Sinterklaasjournaal (ntr.nl) 
 
Lampionnen en andere feesten. Ze komen er weer aan! Vol verwachting 
klopt ons hart….. 

 
Namens het voltallige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen voor later een 
gezellig weekend toe, tot later of misschien wel tot dinsdagavond! 
 
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen  
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/

