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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
En dan is het zover. Om 12.00 uur gaat de school uit en de 
deuren voor 6 weken dicht. Natuurlijk gaat er worden 
schoongemaakt, natuurlijk gaat alles weer klaar gemaakt 
worden voor het nieuwe schooljaar, maar nu nog even niet 

       
 
 
Even terug- en vooruitkijken: 
 

• Met het afscheid van groep 8C afgelopen vrijdagavond werd een belangrijke periode voor al 
onze schoolverlaters en hun ouders afgerond. Wat een prachtige avonden en wat ontzettend 
gaaf dat de livestreams gedownload zijn en nu gedeeld konden worden met iedereen. Een 
waardevol bezit! 

•  
 

• Halverwege dit jaar heeft Izabella uit groep 5B haar haar laten afknippen. Zo 
bijzonder. Haar afgeknipte haar gaat gebruikt worden om pruiken te 
maken voor kinderen met kanker. (Stichting Haarwens)  Heel bewust en 
betrokken. Had beloofd om dit nog een keer in de Weekbrief te delen en 
dit is m’n laatste kans dit schooljaar. Dank voor de mooie foto’s Izabella! 
Trots op je!  

 
 

• Het was altijd traditie. Op de Emma is in de laatste week een 
kleuterbuffet op het kleuterplein.  
 
We waren bijna vergeten hoe dat er uit zag……. Prachtige tafels met 
heerlijk eten werden door onze jongste kinderen én de leerkrachten 
opgepeuzeld. Dank aan al die ouders die daarbij geholpen hebben! 
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KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 39 – 15 juli 2022 

 

 

 

Vrij 15 juli   Om 12.00 uur begint de Zomervakantie! 
 
Ma 29 aug.   1e schooldag schooljaar 2022-2023 
 
Ma 5 sept  Informatieavond groepen 1/2 en 4  
Di 6 sept  Informatieavond groepen 5 t/m 8 
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Vanmiddag sluiten we als team af met een barbecue op het strand. En we nemen afscheid van 4 
heel bijzondere collega’s:  
 

• Mieke Noom, die fantastische kundige, betrokken en lieve IB’er. Na meer dan 40 jaar het 
onderwijs uit. Ze gaat met pensioen! 
 

• Iris de Zwart: 17 jaar aan de Koningin Emmaschool verbonden. De 
laatste jaren één dag in de week met alle kundigheid en betrokkenheid 
bij het onderwijs. Iris neemt een volgende stap.  

 

• Lianne Groen: 11 jaar op de Emma. Wat een topjuf. Lief en leed 
gedeeld. Wat is de Emma zonder Lianne?  

 

• Lot Witteveen: Lot is een jaar bij ons werkzaam geweest als Intern 
Begeleider. En tot onze spijt gaat ze ons verlaten. Superjammer! 

 
Lieve collega’s: vanavond nemen we met het team afscheid van jullie. Maar ik weet zeker dat ik ook 
namens veel ouders en leerlingen spreek als ik jullie enorm bedank voor ALLES!! Heel veel geluk voor 
nu en in de toekomst!  
 
 
Wij ronden af. Misschien zien we elkaar straks nog ergens buiten. Hoe dan ook wens ik u en jullie 
namens ons volledige Emma-team een prachtige zomervakantie toe. Geniet van de vrijheid, de 
ruimte, elkaar. En kom straks, over ruim 6 weken, weer veilig bij ons terug!! 
 
Hartelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
P.S. In de laatste vakantieweek zal er een bericht via Social Schools verschijnen met de meest recente 
informatie over de startweek.  
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