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Maandag na de zio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Als eerste heel mooi nieuws.  

 
Afgelopen week op 22 juni 2020 is Loua Ruth Snel 
geboren. Dochter van onze collega Lara Snel en 
haar man Mervyn. Ze zijn dolgelukkig met dit mooie 
kleine meisje! En alles is goed met Loua, mama en 
papa! Lieve Lara en Mervyn: namens ons allemaal 
heel veel geluk met dit mooie wondertje!!  
 

 
Gisterenavond hebben we genoten van de eindmusical Junglebeat in onze gymzaal. Tijdens tropische 

temperaturen speelden de leerlingen uit groep 8C de sterren van de 
hemel. Het was geweldig. Ouders (familie en team) konden vanaf de 
bank thuis meegenieten via een livestream. En natuurlijk waren de 
ouders in kleine groepen steeds 
welkom om naar de toespraak van hun 
zoon of dochter te komen luisteren. 
Een digitale uitdaging waar onze ICT 
collega’s Cindy en Sabrina een grote rol 

in hebben gespeeld. Super! 
Zo’n Musicalavond hebben we nog nooit meegemaakt. Live op televisie! En wij mogen nog twee 
avonden. Tot toi toi allemaal! 
 
Er wordt heel wat verzameld zo door het jaar heen. Er liggen zelfs nog winterjassen in de bak met 

gevonden voorwerpen. Omdat we deze verzameling in deze Coronatijden niet 
de school in kunnen zetten we a.s. maandag 29 juni vanaf 9.00 uur een grote 
tafel bij de boom voor het voorplein waar alles op uitgestald ligt. Dan heeft u 
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Wo 24, do 25 en vrij 26 juni ’20  Afscheid groepen 8 
Vrij 26 juni ’20     Rapporten mee  
Ma 29 juni ’20     9.00-15.30 uur: gevonden voorwerpen voor de school  
Wo 1 juli ’20     Laatste schooldag juf Alma op de Koningin Emmaschool 
Do 2 juli ’20      Laatste schooldag: om 14.00 uur begint de zomervakantie 
      GEEN LUNCH MEE!! 
 
Ma 17 augustus ’20     Eerste schooldag 2020-2021 
Ma 24 augustus ’20    Informatieavond groepen 1/2, 3/4, 3 en 4 (o.v.h.) 
Di 25 augustus ’20     Informatieavond groepen 5, 6, 6/7, 7 en 8 (o.v.h.)  
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allemaal, diezelfde dag, tot ong. 15.30 uur de tijd om uw eigendommen terug te vinden. Alles wat 
blijft liggen gaat vervolgens naar een goed doel.  
 
Woensdag 1 juli is de laatste werkdag van collega Alma op de Koningin 
Emmaschool. Twintig jaar lang heeft zij hier aan de jongste kinderen, onze 
kleuters, les gegeven. En nu wordt het tijd om de wereld in te trekken en met 
haar lieve vriend Hans te genieten van de vrijheid. Ze zal betrokken blijven bij 
onze invalpool en dan zien we haar vast en zeker nog wel eens terug. Geniet 
van de laatste werkdagen hier op de Emma Alma. Wij zullen er voor zorgen 
dat je die zeker niet gaat vergeten!! 
 
 
Juffen- en meesterdagen vinden dit jaar niet plaats maar we maken wel een feest van de laatste 
schooldag.  
Donderdag 2 juli rond 11.30 uur arriveert de snackkar van de Vlaamse Reus. De ouders van Jodi uit 
groep 8 beheren deze zaak in de Nieuwstraat in Haarlem. En bakken deze dag voor ons allemaal, 
leerlingen en team, een overheerlijk frietje en een lekkere snack. Ze 
houden zelfs rekening met kinderen die glutenvrij zijn. Geweldig!  
 
Dus: geen eten meenemen, we gaan smullen van de frietjes en/of snack 
(want ik hoorde dat er kinderen zijn die niet van frietjes houden. Dan is er 
een lekkere snack. In dat geval aarzel dan niet om een boterham mee te 

geven 😉) 
NB. Onze Ouderraad bekostigt dit. Superleuk!! 
 
Enige tijd geleden gaf ik via de Weekbrief de vakanties en studiedagen voor het nieuwe jaar aan u 
door. Enkele wijzigingen hebben ook in de weekbrieven gestaan maar voor alle zekerheid vindt u 
onderaan deze Weekbrief nogmaals de actuele kalender!! 
 
 
MR VERGADERING DINSDAG 16 JUNI 2020 

Dit was de laatste vergadering van schooljaar 2019-2020. 
In deze vergadering hebben we afscheid genomen van twee MR leden, 
Hanneke Burgers ( leerkracht Emmaschool ) en Ilona Brusselers ( MR lid 
namens de ouders ). In ons midden verwelkomden wij de nieuwe leden, 
Marieke Roest namens de Emmaschool en Rutger Boekel namens de 
ouders. 
 
In deze vergadering hebben we gesproken over de Emmaschool en de 
coronamaatregelen. Fijn dat alle kinderen weer naar school komen. De 
regels kunnen goed gehandhaafd worden en ook buiten school is er een 

ontspannen sfeer en er is rust als de kinderen gehaald worden. 
Het continurooster bevalt in deze huidige omstandigheden goed. Mochten de scholen na de 
zomervakantie met dezelfde regelgeving rekening moeten houden dan wordt het continurooster 
tijdelijk doorgezet. 
 
Er zijn vragen geweest van ouders over het al dan niet doorgaan van het continurooster na de 
afschaffing van de coronamaatregelen. Een aantal ouders heeft het idee geopperd om een peiling te 
houden onder de ouders over voortzetting van het continurooster. De MR vindt een peiling houden 
een goed idee maar dan na de Coronatijd. 
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Er is ook gesproken over kinderen met snotneuzen. Die zijn op school, na raadpleging van de GGD 
gewoon welkom. 
 
Wat te doen met de informatieavond na de zomervakantie als de huidige regelgeving nog van kracht 
is? Er worden nu al plannen gemaakt maar ook hiervoor geldt dat we de berichtgeving blijven volgen. 
De informatieavond is in de jaaragenda opgenomen. Verder is het nascholingsplan voor volgend 
schooljaar ook ter tafel gekomen. 
 
Wat is het fijn om te merken dat in deze Coronatijden de musical van groep 8 door kan gaan. De 
kinderen oefenen al weken met de hele klas, eerst online en nu in de aula. De musical wordt onder 
begeleiding van een professioneel team uitgevoerd met een live stream naar de ouders/verzorgers. 
In het nieuwe schooljaar laat de MR ook zeker weer van zich horen. 
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking 
aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het emailadres van de 

MR: MR@kon-emmaschool.nl 
Wij reageren dan zo snel mogelijk. 

 
Nieuwe bibliotheek 

 
Na lang wachten is de nieuwe kastenwand geleverd! De 
oude, metalen kasten hebben plaats 
gemaakt voor een op maat gemaakte 
vakkenkast. Alle boeken zijn uitgezocht 
en na de vakantie komen er nieuwe 
leesboeken bij. We zijn er blij mee!  
 
Om de leeshoek, naast deze 

boekenkast, gezellig aan te kleden, zijn we nog op zoek naar een 
lekkere leesstoel. En een gezellige staande lamp. Wellicht heeft u er nog 
1 thuis staan en mogen wij deze inzetten voor de leerlingen?  
U kunt dan even contact opnemen met juf Dionne – dionne.fijma@kon-
emmaschool.nl  
 
 
Nog meer leesnieuws 

De Vakantie-bieb komt er weer aan! Nu ook met luisterboeken. De 
Vakantie-bieb is onderdeel van de bibliotheek en is een gratis app vol e-
books en luisterboeken voor jong en oud. De Vakantie-bieb is toegankelijk 
voor iedereen, ook als je niet lid bent van de Bibliotheek. De Vakantie-bieb 
is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play van 1 juli t/m 31 
augustus. Meer informatie kunt u vinden op . Veel leesplezier! 

www.vakantiebieb.nl. Veel leesplezier!  
 
 
Nieuw record tijdens de gymles! 

De bovenbouw gymmers weten dat we met buitengym een klein ritueeltje op het einde 
hebben: zo veel mogelijk in- en uit springen in een springtouw met de héle klas. Soms 
kwamen we tot 50... misschien zelfs wel 100 met een beetje mazzel. Maar groep 8b heeft 
het vrijdag wel overtroffen: 434!  
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Het groepsgevoel en de trots die erbij kwamen kijken gaf ons kippenvel. Wat waren jullie 
blij! Dit record zal niet snel verbroken worden in ieder geval.  
 
De voorlaatste Weekbrief gaat er vandaag uit. Wij staan klaar om nog twee groepen 8 uit te 
zwaaien. Namens mijn TOPteam wens ik iedereen voor later een mooi weekend en tot de 
volgende, en laatste, Weekbrief van dit jaar! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

 
 

Vakantierooster incl. studie- en margedagen 2020-2021 
Koningin Emmaschool  
 

 
Ma 21 september 2020    Studiedag 1 t/m 4 – leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
 
Za 10 t/m Zo 18 oktober 2020    Herfstvakantie  
 
Wo 18 november 2020    Studiedag 1 t/m 8 - leerlingen vrij  
 
Vrij-mi 4 december 2020    Na viering Sinterklaas 12.00 uur vrij  
 
Vrij-mi 18 december 1 t/m 8    12.00 uur vrij  
 
Za 19 december ’20 t/m zo 3 januari ’21  Kerstvakantie  
 
Za. 20 t/m zo 28 februari 2021    Voorjaarsvakantie  
 
Di 30 maart 2021     Studiedag Zelfevaluatie – leerlingen vrij  
 
Vrij 2 en ma 5 april 2021    Goede Vrijdag en 2e Paasdag 
 
Za 24 april t/m zo 9 mei 2021    Meivakantie  
 
Do 13 en vrij 14 mei 2021    Hemelvaartsdag en vrijdag  
 
Ma 24 mei 2021     2e Pinksterdag  
 
Do 17 juni 2021     Studiedag Team – leerlingen vrij  
 
Vrij 9 juli 2021      Margedag – leerlingen vrij  
 
Za 10 juli t/m 22 augustus 2021   Zomervakantie 
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