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Beste ouders/verzorgers,  
 

 Nog één dag en de herfstvakantie doet zijn intrede. (12.00 uur 
groep 1 t/m 4 – 15.00 uur groep 5 t/m 8)  
De afrondingen voor de vakantie zijn in volle gang om na ruim een 
week weer opgewekt en uitgerust aan de meest feestelijke periode 
van het jaar te kunnen gaan beginnen.  
 

 
 
Maar eerst het volgende: 

 
Vorige week hebben we u een bericht gestuurd over het doorgeven van uw 
actuele  bereikbaarheidsgegevens. Dat heeft 6 aanvragen voor een extra 
account opgeleverd. Bij wijze van steekproef kijken we nu of alle andere 
accounts twee telefoonnummers bevatten maar dat blijkt niet het geval.   
 
Gelukkig komt het een enkele keer voor maar het blijft kwetsbaar: 
afgelopen week viel een leerling op een vervelende manier en wij konden 
ouders niet direct bereiken. Natuurlijk ondernemen we dan zelf actie (er 

moest een bezoekje aan de EHBO worden gebracht) maar én voor de leerling én voor de 
school betekent dat onrust.  
 
Daarom nogmaals het verzoek aan u om de bereikbaarheidsgegevens van minimaal twee 

personen in te voeren in Social Schools.  
 
(NB. Voor alle zekerheid nogmaals een handleiding in de bijlage bij 
deze Weekbrief. En voor  
vragen/hulp kunt u Cindy en Sabrina bereiken via  
ict@kon-emmaschool.nl) 

 
 

Dank! 
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Za 19 t/m zo 27 oktober  Herfstvakantie 
 
Wo 6 november     Staking??   Verdere info volgt na herfstvakantie.  
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 Iedere zoveel weken krijgt u een update van de 
Medezeggenschapsraad. Vorige week kwam het bericht net te 
laat binnen, maar nu kunt u het hieronder lezen:  

 

Op dinsdag 24 september is de MR bij elkaar geweest. Centraal stond de start van het 
nieuwe schooljaar en hoe we een aantal zaken de komende maanden gaan volgen. 

Dit betreft o.a. de overblijf en de invulling er van door Brood en Spelen; de fusie tussen 
Salomo en Sint Bavo en de verkeersstromen rondom de school. Onderwerpen waar de MR 

zich het komende jaar in gaat verdiepen zijn duurzaamheid en gezonde voeding: hoe kunnen 
en willen wij als school invulling geven aan deze thema's? 

 
De laatste vergadering was op dinsdag 15 oktober om 20.00 uur. De eerstvolgende 

vergadering is op dinsdag 26 november om 20.00 uur. 
Contact met de MR? Stuur een e-mail naar MR@kon-emmaschool.nl; of spreek gerust één 

van de leden persoonlijk aan. 
 
 

 Collega Esther (secretaresse) komt langzaam maar zeker weer op de been. De 
nieuwe knie doet haar werk maar heeft nog veel aandacht nodig ;-)  
Het ziet er naar uit dat Esther haar uren na de herfstvakantie weer voorzichtig 
aan gaat opbouwen. Daar kijken we allemaal naar uit en Esther in het bijzonder.  
 

 
Gisteren liet ik u weten hoe het met meester Fred gaat. Zoals we allemaal begrijpen zal het langere 
tijd duren voordat meester Fred zijn werk zou kunnen hervatten. Gelukkig hebben we een goede 
vervanger gevonden. Meester Luuk Roof zal vanaf 1 november onze Fred gaan vervangen. We kijken 
uit naar zijn komst!! 
 
 
BEGIN- EN ADVIESGESPREKKEN 
Op dinsdag 5 en donderdag 7 november vinden de begingesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats 

en de pré-adviesgesprekken van groep 8.  
 
Digitale inschrijving via Social Schools: 

 Openstelling maandag 28 oktober om 19.00 uur 

 Sluiting vrijdag 1 november om 17.00 uur 
 
De leerkrachten zullen u hier voor een uitnodiging sturen! 
 

 
Dat was het voor deze keer. De laatste Weekbrief voor de herfstvakantie.  
Namens het hardwerkende en betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een 
mooie (vrije) week toe en tot maandag 28 oktober als de school weer haar deuren open doet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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