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Beste ouders/verzorgers, 
 
De derde week na de kerstvakantie is alweer bijna voorbij. De meeste CITO toetsen zijn afgenomen 
en worden verwerkt in de rapporten. Een enorme en nauwlettende klus voor de collega’s. Ze kijken  
met trots naar de ontwikkelingen van ‘hun’ kinderen en brengen de 
plannen om verder te gaan weer verder in kaart.  
 
Wellicht goed om nu vast aan u te vertellen: 

 Vrijdag 28 februari (na de voorjaarsvakantie) komen de 
rapporten mee in de vertrouwde rapportmap. 

 Alle nieuwe leerlingen vanaf groep 3 krijgen een eigen 
rapportmap.  

 De rapportmap blijft het eigendom van uw zoon/dochter en komt niet meer mee terug naar 
school (u hoeft dit dus ook niet meer voor gezien te tekenen) 

 Het volgende rapport in juni komt in een envelop mee naar huis. Thuis gaat het in de map.  

 In februari 2021 gebeurt weer hetzelfde, etc.  

 De rapportmap komt dus niet meer mee terug naar school.  
(NB. kleuters krijgen in juni hun eerste rapport mee, natuurlijk zijn er ook voor u oudergesprekken in 
maart). 
 
Waarom zult u zich afvragen? De wet op de privacy (AVG) verplicht ons om alle vertrouwelijke 
stukken achter slot en grendel op te bergen. Dat is natuurlijk niet nieuw. 
Rapporten zijn eigendom van uw zoon/dochter (en daarmee van u) en horen bij u thuis. (Praktisch 

gezien betekent dit weer veel kastruimte in de klas 😊) 
 
 
Tot mijn grote genoegen was de stoep in de Raafstraat afgelopen woensdag helemaal leeg. Nu kwam 

ik daar tegen 8.30 uur maar……ik wil graag geloven dat het zo ook voor die tijd was. 
Dank aan iedereen die zich nu aan de regels hield! 
Dat betekent niet dat we geen actie meer ondernemen….. Komende week weer verder! 
(overigens wees een oplettende ouder mij er op dat de verkeersborden bij de school geen 

‘parkeer-‘verbod borden zijn maar ‘stopverbod’-borden!! Dank voor je alertheid!) 
 
 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 38  Nummer 19 – 23 januari 2020 

 

 

 

Do 30 en vrij 31 januari ’20  Koningin Emmaschool dicht i.v.m. Onderwijsstaking  
Di 11 februari ’20   Groep 7 en 8 naar Amsterdam (zie deze Weekbrief) 
Za 15 t/m zo 23 februari ’20  Voorjaarsvakantie 
Vrij 28 februari ’20    Rapporten mee groepen 3 t/m 8 (zie deze Weekbrief) 
Week van 10 februari ’20  Eindadviesgesprekken schoolverlaters (exacte data volgen z.s.m.) 
Di 3 en do 5 maart ’20   Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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De Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari: 
Zoals ik eerder in een apart bericht liet weten is de school beide 
dagen gesloten. Meer dan 50% van onze collega’s wil staken en 
daarmee, zo hebben we afgesproken binnen Stichting TWijs, is de 
school voor de leerlingen gesloten. Stakers doen dat bewust en 
overtuigd. Niet omdat we een vrije dag belangrijk vinden maar om te 
gaan staan voor nu en voor de toekomst van het onderwijs! Het gaat 
om de structurele goede inhoud van ons vak en daarmee het 
voortbestaan van goed onderwijs in Nederland en niet van onze 

portemonnee. Daar lijkt in de media de nadruk op te liggen maar geloof me dat staat bij niemand op 
de Koningin Emmaschool op de eerste plaats en daarbij, de leerkrachten hebben al een mooie 
inhaalslag gemaakt als het daar om gaat. En terecht.   
(Staat u achter onze acties en wilt u dit ook aan de politiek laten weten. Via de volgende website is er 
een mogelijkheid: https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie) 
 
Een uniek uitje voor de groepen 7 en 8: 

Op dinsdag 11 februari hebben de groepen 7 en 8 een bijzondere activiteit uit het 
jaarlijkse cultuurmenu. Wij gaan die dag naar Amsterdam om de voorstelling “Frida” 
bij te wonen bij de Nationale Opera en Ballet. De voorstelling gaat over de 
Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Vooraf aan de voorstelling krijgen we 
informatie en een workshop zodat de kinderen goed voorbereid zijn. Het vervoer die 
dag wordt voor ons geregeld. De voorstelling begint om 13.30 uur en is om 15.30 uur 
afgelopen. Alle kinderen lunchen die dag dus op school en zijn later terug op school. 

We vermoeden zo rond 16.30 uur. Mocht er gesport worden na schooltijd of er zijn andere 

afspraken, vergeet niet om deze af te zeggen 😉  
 
Thema kleutergroepen: 

Bij de kleuters werken ze deze weken over “De dokter en Ziek zijn”.  
Goed om het volgende te weten: 
Komende dinsdag 28 januari komt er een echte ambulance voor de 
school te staan en de ambulancebroeder komt er van alles over vertellen 
in de aula en misschien mogen de kinderen wel in deze bijzondere auto 
een kijkje nemen. 

Schrik dus niet!! Het is alleen voor het thema bij de kleuters bedoeld!!!! 
 
NB. Ouders van ons Ouderpanel: heeft u de datum van a.s. woensdag 29 januari (20.00 uur op 

school) nog in de agenda staan?  
Wilt u mij een mailtje sturen als u erbij zal zijn?? nanda.klaassen@kon-
emmaschool.nl  
 
Tot slot: onderaan deze weekbrief een bericht van de Gemeente Haarlem i.v.m. 75 

jaar Vrijheid. De moeite waard om te lezen.  
 
Voor nu wens ik mede namens het supergemotiveerde team van de Koningin Emmaschool voor later 
een goed weekend toe en tot de volgende Weekbrief op donderdag 6 februari! (volgende week slaan 
we een keertje over…..) 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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Op maandag 27 januari herdenkt Haarlem 733 Joodse stadgenoten 

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Het jaar begint met de herdenking van de 104.000 Joodse 

landgenoten die in de bezettingsjaren 1940-1945 zijn omgekomen, veelal in vernietigingskampen. 

Onder hen bevonden zich 733 Joodse Haarlemmers. Om stil te staan bij deze donkere episode in de 

geschiedenis van onze stad vindt op maandagavond 27 januari een herdenkingsbijeenkomst plaats.  

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Birkenau bevrijd. Na de oorlog is dit vernietigingskamp 

uitgegroeid tot internationaal symbool van de Holocaust. Overal ter wereld is 27 januari uitgeroepen 

tot Holocaust Memorial Day.  

Levenslicht 

Ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust is tussen 16 januari en 2 februari 2020 in meer 

dan 150 Nederlandse gemeenten het tijdelijke lichtmonument Levenslicht te zien, een landelijk 

project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In Haarlem krijgt dit monument een plaats op de Grote 

Markt, het hart van de stad. In de Joodse herdenkingstraditie zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan 

Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 

lichtgevende stenen, verdeeld over het land, staat het kunstwerk symbool voor de impact van de 

Holocaust. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in 

licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de stad gemist wordt.  

Herdenkingsbijeenkomst 

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 27 januari vanaf 19.30 uur, bij het 

lichtmonument op de Grote Markt, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Jos Wienen en 

leden van de Joodse Gemeente. Aansluitend zal Wim de Wagt in de Gravenzaal van het stadhuis 

vertellen over Joods Haarlem in de bezettingsjaren 1940-1945. Wim de Wagt schreef onder meer het 

boek Joods Haarlem, een topografie van hoop en herinnering,(Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 

2005).  

 

De toegang tot de Gravenzaal is gratis. Om verzekerd te zijn van een zitplaats is het raadzaam uw 

aanwezigheid vooraf te melden via het e-mailadres kgduin@haarlem.nl. 
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