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Beste ouders/verzorgers,  

Herfstvakantie voorbij. De start van dit altijd bijzondere deel van het schooljaar is 
begonnen. Het zijn donkere maanden maar altijd met veel lichtjes en feestelijke 
momenten. 11 november, 5 december, 18/19 december. Ik noem er maar een paar. De 
voorbereidingen voor al die feestelijke momenten zijn alweer in volle gang.  

 

Ook de Ouderraad roept uw aller hulp in:  

“Na Sint Maarten op maandag 11 november gaan we toewerken naar alle feesten en 
gezelligheid die daarbij hoort op de Koningin Emmaschool. 

Voor het versieren en opruimen van de school in verband met de komst van Sinterklaas en 
daarna de kerstperiode, vragen wij hulp op: 

 Vrijdagavond 15 november vanaf 19.30 uur versieren voor Sinterklaas. 
 Donderdag 5 december vanaf 13.00 uur opruimen Sinterklaasversiering.(kinderen 

hebben continurooster tot 14 uur) 
 Maandagavond 9 december vanaf 19.30 uur versieren voor kerst. 

WEEKBRIEF 
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Dinsdag 5 november   Begin- en adviesgesprekken 
Woensdag 6 november STAKING Onderwijs – school gesloten 
Donderdag 7 november Begin- en adviesgesprekken 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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 Donderdagochtend 19 december vanaf 8.30 uur opruimen kerstversiering. (dit is 
tijdens de kerstvieringen in de kerk van de kinderen) 

Hoe meer hulp, des te sneller is alles klaar. Vele handen maken licht werk.  

Met jullie hulp kunnen wij er weer voor zorgen dat de versieringen gerealiseerd kunnen 
worden en de school er rondom Sinterklaas gezellig uitziet en daarna in kerstsfeer. 

Graag horen wij wie zou kunnen helpen op één of meerdere van deze avonden/ochtenden. 
Dus meld je aan via: ouderraad.kes@gmail.com onder vermelding van hulp Sint en/of hulp 
kerst. 

Alvast bedankt. 

Groetjes namens de ouderraad” 

Dat wordt vast weer behalve hard ‘werken’ ook heel gezellig. Dank aan 
iedereen die dit wil doen!!! 

 

 

Gisteren was de Kledingbeurs in onze gymzaal. Wat een geweldige 
organisatie is dit! Complimenten aan een ieder die hier aan heeft 
meegewerkt! We zijn altijd weer reuze benieuwd wat dit heeft 
opgebracht. Komende maandag zal ik ook in het Leerlingpanel vragen of 
zij een leuk idee hebben voor de besteding hier van.  

 

 

Afgelopen maandag om 19.00 uur ging in de inschrijving voor de Begingesprekken 
open in Social Schools, morgenmiddag om 17.00 uur sluit deze.  

 Dinsdag 5 en donderdag 7 november ontvangen we u graag op school om de 
ontwikkelingen rond uw zoon/dochter met elkaar te kunnen delen.  

 

 

 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Morgen, vrijdag 1 november, start conciërge Luuk Roof op de 
“EMMA”. Zolang meester Fred nog ziek is zal Luuk hem gaan 
vervangen op de dinsdag tot en met vrijdag. Wij wensen vanaf 
deze plek meester Luuk heel veel (werk-)plezier op onze mooie 
school! WELKOM! 

 

Heeft u juf Esther al gezien? Afgelopen maandag en gisterenochtend was ze weer een 
paar uurtjes op school. De nieuwe knie doet haar werk maar heeft nog wel tijd nodig om 
aan de dynamiek van het schoolse leven te wennen. Dus…..stap voor stap. Maar we zijn 
superblij dat ze weer bij ons is!! 

 

Misschien weet u zich nog te herinneren dat we, inmiddels twee 
jaar geleden , onze school op een zaterdag en zondag openstelden 
voor de opname van een film. Kapsalon Romy is de naam. De 
gelijknamige titel van (kinder-)boek van Tamara Bos. Kortgeleden is 
deze film uitgekomen en ik hoor prachtige verhalen. Een aanrader 
volgens de mensen die er geweest zijn. 

“Het kleinkind van een dementerende oma ontpopt zich tot 
mantelzorger en neemt steeds meer taken over haar oma. Ze leert veel 
over het verleden van haar oma en ontdekt dat oma een ook een 
'bucket list' heeft.”  

 

 

En dan dit: gisterenochtend werd de nieuwe naam van de fusie-stichting bekend 
gemaakt. Per 1 januari werken wij niet meer bij stichting Salomo maar bij 
stichting TWIJS. Salomo en St.Bavo samen TWIJS. Daar moeten we natuurlijk aan 
wennen maar dat gaat vast en zeker lukken. 
https://salomoscholen.nl/nieuws/tienduizend-kinderen-wereldwijs 

 

 

In de bijlagen vindt u, naast de instructies voor Social Schools, ook een flyer van 
Pleegzorg. Op verzoek van Bianca Spanjersberg stuur ik deze mee. Belangrijk om 
de aandacht op te vestigen.  

 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://salomoscholen.nl/nieuws/tienduizend-kinderen-wereldwijs
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Een paar weken geleden meldde wij over de contactgegevens die niet volledig waren. Ik gebruikte 
daarbij een gebeurtenis die die week plaatsvond. Kom er in deze weekbrief nog even op terug: 

Door drukte en de commotie rond het ziekenhuisbezoek, was niet helemaal duidelijk hoe het 
belrondje naar de ouders van de leerling die naar de EHBO moest, verlopen is. 

Uit de nabespreking bleek juist dat beide ouders hun gegevens goed ingevuld hadden, waardoor we 
(nadat we de eerste ouder niet te pakken kregen) de tweede ouder direct te pakken hadden. Heel 
fijn, want hierdoor had de leerling snel één van de ouders bij zich in het ziekenhuis. 

Bovenstaande is hopelijk een aanleiding om nog een keer naar uw contactgegevens te kijken, zodat 
we ook u (we hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn) in een dergelijk geval snel aan de lijn 
hebben. 

Mede na aanleiding hiervan houden wij scherp bij van welke ouders we de contactgegevens kunnen 
vinden in Social Schools. LET WEL: het gaat hier echt om de gegevens in Social Schools. Niet op 
papier. 

 

 

 

 

 

In Social Schools moeten de contactgegevens van twee contactpersonen (meestal de ouders) worden 
vermeld. Per telefoonnummer is er een apart account nodig. Je kunt in een bestaand account wel 
meer telefoonnummers invoeren maar wij kunnen er maar 1 zien. (mits u deze heeft geselecteerd!) 

Daarom nogmaals onze verzoek aan de ouders die dat nog niet gedaan hebben: 

 Zorg er voor dat u twee accounts hebt waarin de beide telefoonnummers worden genoemd 
(dus 1 per account). 
NB. Voor een tweede account kunt u een mail sturen naar ict@kon-emmaschool.nl, en 
daarin vermelden om welke kinderen en groepen dit gaat.  

 Bij het aanmaken van een tweede account moet een ander emailadres gebruikt worden dan 
bij het eerste.  

NB. de handleiding voor invoering doen we hier nogmaals bij, u wordt stap voor stap meegenomen. 
Dan komt het zeker goed.  

Omslachtig, dat is waar, maar er is (nog) geen andere mogelijkheid voor. Om er voor te zorgen dat dit 
niet verder in de vergeethoek raakt zullen we vanaf nu u iedere maandag helpen herinneren en de 
stand van zaken weergeven. 

  

 

 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Volgende week woensdag 6 november is de school gesloten. Meerdere scholen in 
Haarlem zullen de deuren sluiten. Ook de Koningin EMMAschool. Alle collega’s die die 
dag werken leggen het werk neer en zullen iedereen die het horen en zien willen 
aandacht vragen voor onze wensen!!! We willen er met elkaar voor zorgen dat het 
werken in het onderwijs zo aantrekkelijk wordt dat iedereen er straks wil werken en we 
niet over een aantal jaren een tekort van meer dan 10000 leerkrachten hebben. Dat valt 
niet meer op te vangen! 

Minister Slob: kom over de brug. Zorg dat het onderwijs ook daadwerkelijk 

TOPprioriteit wordt! Het is geen vraag, het moet!!!! 

Namens het TOPteam van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later nog 
een mooi weekend toe en tot de volgende Weekbrief,  

Met vriendelijke groet,    

Nanda Klaassen 

 

P.S. 
Afgelopen dinsdag heeft Valentijn van Temmen (uit groep 5/6)  
zijn mooie nieuwe jas uitgedaan tijdens het voetballen en op het 
doel gelegd. Toen hij er achter kwam dat zijn jas nog buiten 
moest liggen bleek dat de jas was verdwenen. We hebben gezocht 
maar tot nu toe is deze niet ‘boven water’ gekomen.  

Het gaat om een legergroene Parka winterjas met een gevoerde capuchon met wit bont. 
Merk: Me and my monkey. Maat 152. 

Mocht iemand deze gezien of gevonden hebben? Valentijn ziet het graag terug!!!!!  
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