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Beste ouder/verzorgers, 
 

Gelukkig Nieuwjaar!! Voor jullie, voor u en voor allen die u dierbaar zijn. Het zijn maar 

woorden, maar weet dat ze van harte gemeend zijn! 
 
We zijn weer begonnen. De Kerstvakantie ligt achter ons. 2020 is van start gegaan. Het is een 

bijzondere week met voor ons als team een nieuwe start binnen een 
nieuwe stichting. U heeft er over gelezen. Sinds 1 januari zijn Stichting 
Sint Bavo en Stichting Salomo samen gegaan.  
Vanaf nu hoort de Koningin Emmaschool, samen met al die andere 
scholen, bij Stichting TWijs. Om dat kracht bij te zetten vindt er 
vanavond een groot feest plaats in de Lichtfabriek en het Oliehuis. Alle 
personeelsleden zijn uitgenodigd. Als iedereen komt zijn we met 900 

mensen bij elkaar. Volgende week laten we u weten hoe dat geweest is! 
 
De Penningmeester van de Ouderraad heeft alle ouderbijdragen weer nauwkeurig onder elkaar 
gezet. En kwam tot de conclusie dat er voor 20 % van de leerlingen nog niet betaald is. Wilt u zelf 

eens goed nakijken of u zich aangesproken moet voelen?  
Komende week zullen we opnieuw de stand van zaken opmaken en de week daarna 
(waar van toepassing) u via een brief helpen herinneren.  
Voor vragen kunt u terecht bij onze Esther (esther.vanderwerff@kon-emmaschool.nl) 
en mocht er een financieel probleem zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij mij 
aankloppen, dan zoeken we samen naar een oplossing. (nanda.klaassen@kon-

emmaschool.nl of via Social Schools).  
Dank voor uw medewerking!! 
 
In de agenda hierboven ziet u dat er bij 30 en 31 januari een aantal vraagtekens staan. Gaat de 
school wel/niet dicht? Dit heeft alles te maken met de individuele keuzes van de collega’s. Als meer 

dan 50% van onze collega’s er voor kiest om te staken dan is de school twee 
dagen dicht, is het minder dan 50% dan zijn alleen de klassen van stakende 
collega’s die dagen vrij. 
Komende week hakken wij de knoop door. Zodra ik duidelijkheid heb laat ik 
het u weten!! 
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v.a. 13 januari ’20  CITO   groep 3 t/m 8  
vrij. 17 januari ’20   1e schaatslessen groep 5 t/m 8 
Do 30 en vrij 31 januari ’20 Koningin Emmaschool dicht i.v.m staking????  (zie verder in deze Weekbrief)  
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Schaken is niet alleen heel goed voor je, maar ook heel leuk! Een grote groep kinderen heeft dat al 
ontdekt tijdens de eerste serie schaaklessen bij ons op school en we 
starten op vrijdag 7 februari met een nieuwe serie schaaklessen. In een 
serie van 16 lessen leren ze de basisregels van het schaken en eindigen ze 
met een officieel diploma. De serie eindigt op 26 juni. Het is voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar, beginners en gevorderden, de lessen zijn iedere 
vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur en worden verzorgd door ervaren trainers 

van stichting Buurtschaak. Stichting Buurtschaak geeft schaaklessen op verschillende scholen in 
Haarlem en omstreken. Dankzij sponsors is de eigen bijdrage beperkt tot 60 euro per kind. Kinderen 
krijgen een schaakboek en toegang tot een schaakapp om ook thuis te oefenen en te spelen. Voor 
meer informatie en aanmelden zie www.buurtschaak.nl. 
 
Tot slot: de CITO toetsen spelen vanaf komende week weer een rol in de groepen 3 t/m 8. Hét 
moment in het jaar om de stand van zaken rond de ontwikkeling van de leerlingen weer in kaart te 

brengen. Letterlijk en figuurlijk.  
We gaan hier op een rustige manier mee om, zijn we op de goede weg, 
wat zijn de stappen die vervolgens gemaakt moeten worden om de 
ontwikkeling van kinderen verder te stimuleren.  
Om deze periode goed te kunnen plannen en voor de kinderen ook 
overzichtelijk te houden wil ik u vragen om geen dokters- of 
tandartsafspraken e.d. te plannen in de komende periode.  
 

Mocht het toch niet anders kunnen neemt u dan even contact met de leerkracht op. Dank.  
(NB. Rapporten komen mee op 28 februari. Oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 3 en 
donderdag 5 maart voor de groepen 1 t/m 8) 
 
Dat was het voor deze week. Namens mijn opgewekte collega’s wens ik u en jullie een gezellig 
weekend toe en tot de volgende Weekbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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