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Beste ouders/verzorgers, 
 
Er liggen alweer vier weken achter ons waarin alle klassen elkaar steeds beter hebben leren kennen. 
Ook al ben je al zoveel jaren bij elkaar, er is altijd, ook daar, een periode van gewenning nodig. Nog 4 
weken te gaan en dan is het alweer herfstvakantie! 
 

Voor groep 3A breekt er een nieuwe periode aan. Morgen en overmorgen is 
collega Lia voor het laatst in deze groep en ikzelf mag volgende week 
woensdag nog één dag met deze leuke groep op pad. De donderdag en vrijdag 
(26 en 27 september) zijn alle leerlingen vrij en dan, die week daarop, is onze 
nieuwe collega Annika van Tongeren op de woensdag t/m vrijdag de juf in deze 
groep. Samen met Inez op de maandag en dinsdag zijn zij straks ons nieuwe 
duo in groep 3A. Spannend en leuk! 

 
 
Nu onze Fred er niet is ziet u mijn collega’s en ondergetekende wat vaker voor schooltijd 
buitenlopen. Dat blijkt toch niet zonder effect. De stoep aan de Havikstraat 
blijft dankzij u nagenoeg vrij.  
Let wel: wij doen dit niet voor ons plezier, niet omdat we poliitieagentje 
willen spelen maar we doen dit echt voor de veiligheid van uw kinderen.  
Vanaf volgende week zullen we (als er auto’s verkeerd geparkeerd staan) een 
briefje tussen de ruitenwisser doen. Ter herinnering.  
Dank voor een ieders medewerking!! 
 
 

Deze week en volgende week zal een zestal ouders de pleinen en daarna, 
waar mogelijk in tijd, de tuinen rond de school bijhouden. Zolang er geen 
vervanger voor Fred gevonden is zullen zij dit op zich nemen. Ontzettend fijn! 
 
 

 
Een verzoek van een aantal ouders: mocht u uw (klein-)kind komen halen en uw hond 
meenemen, wilt u dan buiten het plein wachten? Vooral sommige kleuters kunnen 
daar van schrikken of bang van zijn. Fijn als u daar rekening mee wilt houden.  
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Een bericht van onze Taalwerkgroep in de persoon van Anouk Weijers: 

Er zijn een aantal leerlingen met dyslexie bij ons op school 
die dyslexie begeleiding hebben bij het DyslexieCollectief. Als 
er ouders zijn die daar boeken hebben besteld (grote letters, 
ringbandformaat) en de boeken zijn uit, zouden wij het heel 
fijn vinden om deze boeken op school aan te kunnen bieden 
aan leerlingen met dyslexie. Als u deze thuis over heeft, zou 

u deze dan aan de groepsleerkracht willen geven? Heel erg bedankt! 
 
 

 
Een bericht vanuit het Centrum jeugd en gezin (CJG): 
Kinderen veilig en liefdevol laten opgroeien, daar maken we ons allemaal hard voor.  
Veel organisaties organiseren workshops, lezingen en trainingen voor ouders en kinderen.  
Om dit aanbod voor ouder, zo overzichtelijk en makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een 
aantal jaar geleden een platform ontwikkeld; cjgactiviteiten.nl.  
Deze website was aan verbetering toe en is nu geheel vernieuwd!         
  
Samen opgroeien 
Met dit nieuwe platform streven we ernaar om samen met alle jeugdhulpverlenende 
organisaties dé plek te creëren waar ouders en kinderen alle workshops en trainingen kunnen 
vinden over opvoeden en opgroeien. Bij deze gedachte hoort ook een nieuwe passende 
naam; Samen (op)groeien. 
Zo willen we ouders helpen in hun zoektocht naar de juiste hulp binnen de regio.  
  
Nieuwsgierig naar het aanbod? Neem dan een kijkje op www.samenopgroeien.nu. 
  

 
 
 
Voorheen was dit aanbod ook bekend onder de naam: M-power. De naam M-power bestaat 
nog. Het aanbod vanuit M-power wordt echter getoond op de site van Samen (op)groeien. 
Op deze site kunt u het aanbod van (gratis) cursussen vinden voor uw kind en kunt u uw kind 
inschrijven voor een cursus of workshop. 
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Komende week geen Weekbrief. De donderdag en vrijdag zitten wij als 
team op de ‘hei’. Mocht het dringend zijn dan sturen we een apart 
bericht via Social Schools. En nu we het daar toch over hebben: als u het 
toestemmingsformulier nog niet hebt ingevuld, wilt u dit dan zsm 
doen?? 
 

 
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een mooi weekend toe 
en tot de volgende weekbrief op donderdag 3 oktober.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/

