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Beste ouders/verzorgers, 
 
De CITO’s voor de groepen 3 t/m 8 zijn van start gegaan. Waar normaal 
de klassendeuren open staan zijn ze nu dicht met een papier op de deur:  
Aandacht en concentratie zijn voelbaar.  

 
Dinsdagavond jl. stuurde juf Loes een 
app aan het team waarin ze liet weten dat kleine Lynn was geboren. 
Een gezonde dochter. En alles is goed! De kleine Lynn weegt 3295 
gram en is 50 cm lang. Zo lieten  de trotse ouders ons weten.  
Gefeliciteerd lieve Loes en Ben, wat superfijn dat alles zo goed 
gegaan is.  
 
(NB Wilt u of jij een kaart of anders voor kleine Lynn geven, geef dit dan in 
de klas (7b) af of bij mij, we zorgen er voor dat het op de goede plek terecht 
komt!) 

 
 

Iets heel anders:  
Om goed zicht te houden op in- en uitgaande verkeersstromen in de school hebben 
we besloten om  de buitendeuren en het hek van het kleuterplein om 8.30 uur 
(uiterlijk 8.35 uur) te sluiten. Mocht u later zijn door omstandigheden (het kan eens 

een enkele keer gebeuren 😊) dan kunt u, na aanbellen, via de voordeur naar 
binnen komen.  
 

Over verkeer gesproken:  
Verkeer rond de school: vanaf komende week zullen we opnieuw alerter zijn op de verkeersstromen 
buiten en rond de school en specifiek het parkeren op momenten dat dat niet is toegestaan. (zie de 
verkeersborden rond het gebouw).  
En nogmaals, voor alle duidelijkheid: het gaat niet om mij of ons, het gaat er ook 
niet om dat wij politieagentje willen spelen, het gaat om de veiligheid van uw 
kinderen en daarmee onze leerlingen. Overzicht bij het oversteken, of je nu lopend 
komt of met de fiets, is voor iedereen belangrijk!  
Binnenkort zullen we pionnen neerzetten op de plekken waar niet geparkeerd mag 
worden, wellicht geeft dat de herinnering aan het niet mogen parkeren.  
Dank weer voor alle medewerking!! 
 

PS: fietsen op de pleinen of stoep is ook niet toegestaan. Als we het signaleren spreken we de 
leerlingen er zeker op aan.  
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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)  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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 De staking: we zijn er nog niet uit. Vandaag of uiterlijk morgen moet de knoop 

doorgehakt worden. Houd Social Schools in de gaten, we sturen een apart Social 

Schoolsbericht.  

 

Dat was het voor deze week. Namens het gemotiveerde team van de Koningin Emmaschool wens ik 

u en jullie allen een fijn weekend en tot de volgende Weekbrief.  

Met vriendelijke groet,  

Nanda Klaassen 

 

 

P.S. Onderaan deze Weekbrief een Schaakbericht!!  
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Schoolschaak kampioenschap 

voor teams 

Groep 6-7-8 
(jongere kinderen mogen ook deelnemen) 
 
Haarlem e.o met onder andere Bloemendaal, Heemstede en Vijfhuizen. 

 

Een team bestaat uit 4 spelers en maximaal 2 wisselspelers. Er wordt gespeeld in 2 sterkte-groepen 
(A en B). In beide groepen zijn bekers en medailles te winnen 
De 6 beste scholen uit de A-groep plaatsen zich voor het Noord Hollands kampioenschap (21 maart 
2020) 
 
Zondag 2 februari 2020 
 
Locatie : Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem  
 
Tijd  : aanmelden tussen 12.15 en 12.30 uur 
   start 1ste ronde  12:45 uur 
   prijsuitreiking  16:30 uur 
 

Aanmelden : www.buurtschaak.nl, uiterlijk donderdag 30 januari. 
 
Deelname : gratis 
 
Prijzen : bekers en medailles  
 

Info  : mail naar info@buurtschaak.nl of bel Ad Gorissen 06 – 51 27 29 68 
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