1 september 2017
Van de directie
Lieve kinderen en beste ouders,
We hopen dat jullie allemaal een heerlijke vakantie achter de rug hebben. De weken vlogen
voorbij. We hebben nu weer zin in het nieuwe schooljaar. We zijn er klaar voor, want
iedereen heeft hard gewerkt op de klas op orde te maken en alle materialen een plekje te
geven. Vanmorgen hebben we al een startvergadering gehad. Juf Janneke is in het zonnetje
gezet want ze is al 40 jaar werkzaam in het onderwijs. De geruchten gaan dat ze het record
wil verbreken van de ‘langstwerkende’ juf. Dit lijkt ons een nobel streven! Zet hem op Juf
Janneke, dat je nog maar lang bij ons op school mag werken.
Voor de vakantie ontbrak bij het laatste bericht een bijlage over de Boeken-top 10. Die zit er
nu wel bij.
We hopen alle kinderen na dit weekend op beide locaties te ontmoeten. Op de
Slochterenlaan gaat de deur open om 08.25 u. en beginnen de lessen om 08.35 u. Op de
Fortlaan gaat de deur open om 08.30 u. en starten de lessen om 08.45 u.
Voor allemaal: geniet van dit weekend en tot maandag!
Het team van de Koningin Emmaschool

Vakantierooster en studiedagen 2017-2018
Onderstaand het vakantierooster voor 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2017
23-12-2017
24-02-2018
30-03-2018
01-04-2018
27-04-2018
21-04-2018
10-05-2018
20-05-2018
21-07-2018

t/m 29-10-2017
t/m 07-01-2018
t/m 04-03-2018
t/m 02-04-2018
(valt in de meivakantie)
t/m 06-05-2018
t/m 13-05-2018
t/m 21-05-2018
t/m 02-09-2018

Daarnaast hebben we als school ook nog vijf studiedagen. Op deze dagen zijn ook alle
leerlingen vrij. De studiedagen van volgend jaar zijn als volgt:
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag

20-10-2017
18-01-2018
23-02-2018
22-05-2018
23-05-2018

VEILIG NAAR SCHOOL
EEN ZORG VAN ONS ALLEMAAL

Beste ouders,
Het schooljaar is weer begonnen en daarom vraagt de
Verkeerscommissie graag jullie aandacht voor het volgende:




Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.
Parkeer (bak)fietsen zoveel mogelijk aan de zijkant
van de stoep zodat kinderen veilig over de stoep
kunnen.
Vraag ook aan opa’s/oma’s/oppasouders om zich te
houden aan onze parkeerregels!

Fortlaan:
 Het is verboden te parkeren in de straten om het
hoofdgebouw aan de schoolzijde.
 Houd a.u.b. rekening met omwonenden en parkeer de auto of fiets niet voor uitritten.

Slochterenlaan:
 Parkeer bakfietsen op de daarvoor bestemde plek, rechts naast de ingang van de school.



Bij het ophalen ’s middags is het verboden te parkeren op de parkeerplekken met witte
kruizen. Deze plekken zijn gereserveerd voor de busjes van de naschoolse opvang.

Samen zorgen we voor een verkeersveilige schoolomgeving voor de kinderen!
Met vriendelijke groet,
De Verkeerscommissie

