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AGENDA
4 september inloop alle klassen 8.20 – 8.45 uur
11 september informatieavond groepen 1/2 om 18.30 uur - 19.30 uur groepen 3, 3/4 en 4
12 september informatieavond groepen 5 en 6 om 18.30 uur - 19.30 uur groepen 7 en 8

Beste ouders/verzorgers,
En dan is het de laatste schooldag van het schooljaar 2016-2017. Een bewogen schooljaar voor een
ieder die nauw bij de Koningin Emmaschool betrokken is en was.
Voor team, leerlingen en ouders.
Een jaar waarin er afscheid genomen werd van twee directeuren, Judith Amels
en Pieter Gulickx. Beiden gingen zij verder op een nieuwe plek.
Waar in het team onder leiding van Marieke Koster de directeur-loze tijd
overbrugde: sterk en doortastend met begrip van een ieder die daar direct mee
te maken had.

We kijken terug op een dynamisch jaar. Ook voor mij.
Inmiddels ben ik ‘geland’ op onze school. Contacten gelegd en mijn eerste stappen gemaakt richting
de komende jaren.
Dank aan een ieder die met ons samengewerkt heeft om ook dit schooljaar tot
een succes te maken!

Vanavond sluit het team dit schooljaar af met een barbecue en nemen we afscheid van Sabrina
Janssen. Zij verlaat de kleutergroep en gaat verder bij de vervangingspool van
Salomo.
We zwaaien Dionne en Marlies uit, hun zwangerschapsverlof gaat beginnen. Het
is ze van harte gegund.
We verwelkomen Anouk Weijers (zij zal naast Lidewij groep 8 doen totdat Dionne
weer terug is in januari) en Els van Schaik die na de zomervakantie start met
Angelique in groep 5.
Bedanken collega’s voor alle inzet en brengen een toost uit op wat er was, op wat er komen gaat en
op de zomervakantie!
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Iets om vast in de agenda te schrijven:
Maandag 4 september
Inloop in alle groepen van 8.20 – 8.45 uur
Maandag 11 september

Informatieavond 18.30 uur groep 1/2 en 19.30 uur groep 3 en 4

Dinsdag 12 september

Informatieavond 18.30 uur groep 5 en 6 19.30 uur groep 7 en 8
NB. Na afloop van de informatiebijeenkomst in de groepen bent u
van harte uitgenodigd om een kop koffie/thee te blijven drinken en
(verder) kennis te maken met onze Ouderraad (vh AC), met de
Medezeggenschapsraad van de Koningin Emmaschool, de
Verkeerscommissie van de KES, de SKOS en de TSO Brood en Spelen.
(we hopen op mooi weer zodat we dat op het plein kunnen doen!)

Vandaag zijn er nog juffen jarig, hebben de kleuters hun kleuterbuffet en zwaaien we om 14.00 uur
iedereen uit. We wensen u en jullie allen een fantastische zomervakantie toe.
Waar de reis ook heen gaat: doe voorzichtig, geniet van alle mooie dingen, wees goed voor elkaar
en tot:
MAANDAG 4 SEPTEMBER v.a. 8.20 UUR IN DE NIEUWE GROEP!
Met vriendelijke groet ook namens mijn geweldige collega’s,
Nanda Klaassen
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