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Beste ouders/verzorgers, 
 

 Afgelopen week keken we als team terug naar de Team2daagse en 
vooruit naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT. Eén 
onderdeel daarvan (en zeker niet onbelangrijk) is de wet op de 
Privacy. De zgn. AVG. Wat we er ook van vinden we zijn verplicht ons 
daaraan houden.  
Om foto’s en ander beeldmateriaal met u te kunnen/mogen delen 
hebben we in eerste instantie uw toestemming nodig. Pas als alle 
toestemmingsformulieren door ouders zijn ingevuld kunnen mijn 
collega’s dit met u delen.  
Onderzoek wijst uit dat er nog veel ouders zijn die dit niet gedaan 
hebben, graag uw medewerking zodat we u ook in beeld op de hoogte 
kunnen houden van de verschillende activiteiten.  
 

Uw bereikbaarheid: 
Iets anders, misschien nog veel belangrijker: wat ons zorgen baart is dat lang niet alle ouders hun 
contactgegevens hebben geupload in Social Schools. Als dat niet gebeurt is kunnen we u niet 
bereiken als er iets is met uw zoon/dochter. (denk aan bijvoorbeeld ziek worden, vallen of ander 
contact).  

➢ Ik wil u dringend verzoeken om dit zo spoedig mogelijk in orde te maken. Eén dezer dagen zal 
onze ICT-sectie een handleiding (voor wie dit nodig heeft) aan u sturen via Social Schools. 
Mocht u dan nog vragen hebben, aarzel niet en benader hen (Sabrina en Cindy) via ict@kon-
emmaschool.nl  Zij zijn altijd bereid om u van advies te voorzien.  

➢ Er is (tot nu toe) ruimte voor 1 telefoonnummer per account. Nummers van beide ouders? 
Vraag dan een extra account aan bij bovenstaand emailadres.  

➢ Aan ruimte voor extra telefoonnummers wordt gewerkt door 
Social Schools. Bijvoorbeeld voor oppas, opa/oma. Maar dat 
is nog niet zover….. 

Namens ons allen bijvoorbaat dank!  
 
Onze bereikbaarheid: 
Met de afwezigheid van collega Esther (secretaresse) is de school 
minder bereikbaar dan voorheen. We doen ons uiterste best maar 
het is niet altijd op te lossen. Daarom nogmaals het volgende: 

- Iedere dag zijn we telefonisch bereikbaar tussen 830 -900 uur en 14.30 – 15.00 uur. (op 
woensdag van 11.45 – 12.15 uur) 
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- Is het echt dringend? Aarzel dan niet en bel mij op mijn werkmobiel 0647023886. Bereikbaar 
op maandag tot en met donderdag. Spreek in of app. Ik doe er absoluut iets mee.  

 
Bezig met de check Schoolgids 2019-2020 (volgende week zichtbaar op onze website www.kon-

emmaschool.nl) kom ik onderstaande afspraken tegen. Wellicht wat schools       maar wat mij betreft 
actueel om weer eens onder ogen te krijgen.  
Met grote regelmaat loop ik, en samen met mij nog 2 collega’s, ’s morgens buiten om verschillende 
onder u te wijzen op het parkeerverbod wat rond de school geldt. Dit levert niet altijd aangename 
gesprekken op. Ik hoop wel dat het er voor zorgt dat de stoepen vrij blijven.  
En wellicht voor alle duidelijkheid: wij doen het niet voor onszelf of omdat we dat zo’n aangename 
bezigheid vinden, we doen dit in het belang van de veiligheid van uw kinderen!  
 
Onderstaande staat al meerdere jaren in onze schoolgids. Dat wil 

zeggen: informatie van ons uit met het verzoek om uw medewerking 

hieraan te verlenen. 

“Wij willen u met klem vragen te letten op de volgende punten: 

• Brengt u uw kind/kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Dat voorkomt 
overlast van auto’s rondom de school en het bevordert de verkeersdeelname van kinderen. 

• Voor en langs de school geldt voor auto’s een stopverbod. Parkeer niet en stop niet voor de 
ingang van de school en op de hoeken van de straat. De kinderen moeten met goed zicht 
kunnen oversteken. 

• Houd bij het in- en uitstappen van uw kinderen rekening met fietsers en overstekende 
kinderen. 

• Indien u moet wachten, zet dan de motor af. 
• Breng de kinderen van groep 1 en 2 altijd binnen het hek en haal hen daar ook weer op. 

Wacht niet buiten maar binnen het hek op de kinderen bij de uitgang van de kleuters. 
• Zet uw fiets buiten het plein, op de stoep. Fietsen op de stoep is niet toegestaan. 
• Let bij het ophalen op uw kinderen en houd hen bij u als u nog even staat te praten. 
• Houd de in- en uitgang bij het hek vrij. Dit bevordert de doorstroming en geeft de 

leerkrachten beter overzicht. Ouders kunnen wachten aan de zijkant van het plein.  
• In de school en op de pleinen mag niet worden gerookt. 

• Honden zijn op de pleinen en in de school niet toegestaan.” 
 
DANK AAN IEDEREEN DIE ZICH WEL AAN DEZE REGELS HOUDT!!!! 
 
Komende week:  

• Zijn de ouders van leerlingen uit de Caleidoscoop (5 tot en met 8) uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst om 8.30 uur.  

• Begint op vrijdagmiddag om 12.00 uur de herfstvakantie voor de groepen 1 tot en met 4 en 
voor 5 tot en met 8 om 15.00 uur. 

 

Een weekbrief met afspraken, informatie en vragen, soms is het voor mij prettig om dat via 

dit kanaal te doen.  Namens mijn top-collega’s wens ik u en jullie allen voor later dat beloofde 

mooie weekend toe en tot de volgende Weekbrief! 

Vriendelijke groet,     Nanda Klaassen 
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