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Ma 4Mad
oktober
Wo 6 oktober
Wo 13 oktober
Vrij 15 oktober

Mad Science show voor de groepen 3 t/m 8
Start Kinderboekenweek – thema: “Worden wat je wil”
Studiedag groepen 6, 7, 7/8 en 8 – leerlingen van deze groepen vrij
Kleutermeubilair te koop. Tijd volgt komende week.

Beste allemaal,
Week 6 laten we bijna achter ons. Nog twee weken en dan een week herfstvakantie. Maar
zoals altijd is er nog van alles te beleven.
Allereerst mooi nieuws!
Afgelopen maandag 27 september 2021 is om 6.52 uur Sara Lize
Miedema geboren. Dochter van onze collega Irene Miedema- van der
Weijden en haar man en trotse vader Rory.
Een prachtig klein meisje en wij hebben de eer
om de één van de eerste foto’s aan u te laten
zien. Van harte gefeliciteerd lieve Irene en Rory.
Namens ons allemaal heel veel geluk met jullie
mooie gezin!

MAD SCIENCE
Komende maandagochtend (onder schooltijd) zal de Mad Science show onze school aan doen. Voor
de groepen 3 t/m 8 in de aula. Geweldig dat het weer kan!!
Mad Science geeft Techniek en Wetenschap ‘handen en voeten’ voor
kinderen. Iets meer weten, klik op deze link: Naschoolse Cursus
(madscience.org)
Met de Mad Science Show komt er een uitnodiging voor de kinderen
mee naar huis om aan te kunnen sluiten bij de Naschoolse Activiteit. 5
keer in school en na schooltijd meedoen met onderzoek en proefjes.
(LET OP: hier betaalt u als ouders zelf voor! De kosten zullen met de uitnodiging met u worden
gedeeld, geen verplichtingen, eigen keus).

GROENE VINGERS??
In een tweetal voorgaande schooljaren bestond er een groep ouders met 'groene vingers' die onze
conciërge Luuk ondersteunden bij het onderhouden van de groenvoorziening rond de school.
Snoeien, onkruid verwijderen etc. (en natuurlijk een kopje koffie, een broodje... ) Door Corona is
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daar een beetje de klad in gekomen en met het vertrek van hun kinderen van school zijn ook een
aantal betrokken ouders weggegaan.
Emiel Blok, één van de betrokken ouders en vader van zoons in groep 1 en 4, heeft aangeboden om
met een aantal andere ouders deze groep weer nieuw leven in te blazen. We denken aan twee keer
per jaar een ochtend; in mei en oktober en wellicht nog een keer tussendoor. Wie wil zich bij Emiel
aansluiten? Als de groep iets groter is, kan er ook overlegd worden
hoe dit verder vorm gegeven kan worden.
Belangstelling? Of wil je meer weten? Stuur Emiel voor woensdag 6
oktober een mailtje en dan neemt hij zeker contact met u op!
emiel.blok@gmail.com

TRAKTATIES
In onze schoolgids staat een stukje over traktaties bij verjaardagen. Met de vraag om ook
aan gezonde traktaties te denken. Maar wat zijn dat dan en waar vind je
ideeën? Moeder
Hester van Rijn gaat mij met enige regelmaat
voorzien van leuke tips en die delen we ter inspiratie via de Weekbrief.
Vandaag een koppeling naar een site met leuke ideeën inclusief twee
afbeeldingen.
https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatietips
(Als u ook leuke ideeën heeft? We laten ons graag inspireren. Een
persoonlijk bericht via Social Schools wordt zeer gewaardeerd )

Welkom aan de nieuwe leerlingen die in september zijn gekomen in:
Groep oranje: Siem, Ivar, en Sofie
Groep blauw: Noa en Gijs
Groep rood: Pien
Groep geel: Lauren
Groep 2/3 groen: Mailuna
We wensen jullie en jullie ouders veel plezier bij ons op school.

Aanstaande woensdagmiddag 6 oktober organiseert VV SCHOTEN een
open dag. Onder leiding van ervaren trainers kun je kennis maken met
deze voetbalvereniging. Je kunt je hiervoor aanmelden tot 3 oktober. In
de bijlage vindt u een uitnodiging.
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Namens ons TOP-team wens ik u en jullie een ontspannen weekend toe en tot de volgende
Weekbrief!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
P.S. Over de ‘uitverkoop’ van ons vintage kleutermeubilair berichten we u komende week
via Social Schools. Ook over de kosten, het eventueel reserveren, de plaats waar u het tot
uw eigendom kan maken enzovoort. Vrijdag 15 oktober is sowieso de dag!!

Roerdompplein 19 - 2025 CS HAARLEM - 023-5370413 - www.kon-emmaschool.nl – directeur@kon-emmaschool.nl

