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Mad  
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Eindelijk….terug naar het ‘oude’ normaal. Natuurlijk met alle voorzichtigheid die daarbij nodig is 
maar toch….. 
 
VERSOEPELINGEN 
Vandaag krijgt u een overzicht met de aanpassingen die we op school gaan invoeren vanaf 28 
februari 2022. We gaan in ieder geval weer terug naar de oude begin – en eindtijden. Voor alle 
groepen. Om 8.20 uur gaan op alle pleinen (de vertrouwde in- en uitgangen) de deuren open. 
Leerlingen lopen zelf naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.  
De school gaat ook weer voor alle leerlingen om 15.00 uur uit.  
 
Ouders en externen zijn weer welkom op de pleinen, in de school. Mondkapjes zijn dan niet meer 

verplicht maar als u, als wij ons daar bij veiliger voelen is er niets op tegen om ze 
te dragen. Even als de afstand van 1 ½ meter aanhouden. Niet meer verplicht na 
25 februari maar een dingend advies. Reden genoeg om elkaars ruimte te blijven 
respecteren! 

 
En meer. Zie de informatiebrief in de bijlage.  
 
SERIOUS Re-KES 
Na de vakantie zal de feestcommissie van SERIOUS ReKES actief aan de slag gaan om de plannen voor 

20 mei verder uit te werken en dit met iedereen te gaan delen. We gaan 
aan de slag om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om de pleinen 
(binnenplein en voorplein) een make-over te geven. En daar hebben we 
uw en jullie hulp bij nodig!  
 
Gisteren kwam het Leerlingpanel weer bij elkaar. (vertegenwoordigers uit 

de groepen 5 t/m 8). Heb onze plannen ook met hen gedeeld en ze gevraagd of ze mee willen 
denken. Ze waren echt superenthousiast.  
In maart weer verder!! 
 
NB. Mocht u uw steentje bij willen dragen aan een mooie opbrengst (leuke plannen en hulp en/of 
donatie) dan lezen we graag!! 
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za 19 – zo 27 febr.          Voorjaarsvakantie 
 
Vrij 20 mei  SERIOUS RE-KES. Het Emmafeest van dit jaar. SAVE THE DATE 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Op woensdag 2 februari is de MR van de Koningin Emmaschool, digitaal, bijeengekomen. 
 

De penningmeester van de Ouderraad, David  Montsma, was 
ook van de partij om verslag te doen van de financiën. 
Onderwerpen die voorbijkwamen waren de ontvangsten van 
de ouderbijdragen, de uitgaven van afgelopen schooljaar en 
wat er dit schooljaar wordt verwacht, zoals gebruikelijk zag 
het er goed verzorgd uit, dank daarvoor David. 
Ook kwam ter sprake dat de inkomsten uit de vrijwillige 
bijdrage van de ouders helaas achterblijft bij voorgaande 

jaren en dat dit op termijn tot problemen kan leiden. Hierover heeft de MR vorige week een brief 
rondgestuurd aan alle ouders.  
 
Daarnaast hebben we nog gesproken over de ontwikkelingen die bij TWijs gaande zijn, de nieuwe 
regels vanuit Den Haag alsook de camerabewaking, als gevolg van de blijvende overlast op het 
schoolplein is deze stap genomen om te zorgen dat kinderen weer veilig kunnen spelen op het 
schoolplein. 
 
Ook de huidige situatie op de Emma inzake Corona is weer besproken. Helaas is de Emma niet 
ontsnapt aan de stijgend aantal besmettingen die we in Nederland hebben en dat wordt ook gemerkt 
in de pool van vervangers waardoor enkele klassen thuis digitaal les ontvingen.  
 
Op 16 maart 2022 zal er weer een vergadering plaatsvinden. Mocht je voor die tijd vragen hebben, 
spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar mr.kes@twijs.nl. 
 
 
WELKOM 

 
Welkom nieuwe leerlingen en ouders: 
Matt en Gijs kwamen erbij in groep rood, Thijs in groep blauw en Isa in groep 
oranje. In groep 7 kwam Nina en in groep 4 Nomi. We wensen jullie allemaal 
heel veel plezier op de Emma. 
 
 

 
VAKANTIEEEEEEE 
Tijd voor vakantie. Nog heel even en de Voorjaarsvakantie gaat van start. Namens ons allemaal wens 
ik u en jullie een heerlijke vakantie toe. Thuis, dichtbij of ver weg. Geniet, rust uit en kom weer veilig 
terug op maandag 28 februari als we weer met frisse moed aan de volgende periode van het 
schooljaar gaan beginnen.  
 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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