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Beste ouders/verzorgers,  
 
Het nieuws wordt steeds meer beheerst door het coronavirus. We merken dat we alert zijn en 

contact met elkaar zoeken (onderling en met u) als we denken dat het beter is 
om thuis te blijven. Koorts en kortademigheid, hoesten/niezen zijn redenen om 
elkaar te adviseren niet naar school te komen. Altijd in goed overleg en met het 
gebruik van het gezonde verstand.  
We hebben de laatste berichten van vanmiddag gevolgd en houden het nieuws 

nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoort u uiteraard van ons. 
 
De pionnen staan nu iedere ochtend op de stoep rond de school. Dat lijkt te 
werken. Op een enkeling na die de auto nog tussen pion en lantaarnpaal weet neer 
te zetten...... 
Binnenkort gaan we dit initiatief ook bij het uitgaan van de school om 15.00 uur 
inzetten. Als handhaving langskomt valt er dan weinig te ‘schrijven’...... 
 

Afgelopen vrijdag kwamen we voor een nieuwe uitdaging te staan. De invalster 
voor collega Jasmijn Joosten (met zwangerschapsverlof) kon niet verder invallen in 
groep rood. Gelukkig hebben we met een interne verschuiving Colinda bereid 
gevonden om de woensdag tot en met vrijdag in deze groep te staan. Voor twee 
weken. We hopen binnen deze weken een goede vervanger op die dagen te hebben 
gevonden.  

 
 
Komende donderdag zal meester Marcus definitief afscheid nemen van onze 
school. Van de kinderen, de ouders en aansluitend van het team. Beste Marcus als 
je dit leest: enorm bedankt voor al je inzet, we wensen je alle goeds en geluk toe 
voor de toekomst!! 
 
Namens het hardwerkende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een fijn weekend 
toe en tot de volgende Weekbrief,  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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Di 17 maart         Groep paars en rood naar Teylersmuseum 
Ma 23 maart       Groep groen en blauw naar Zorgvrij 
Vrij 27 maart       Groep geel en blauw naar Teylersmuseum 
Vrij 3 april            Groep oranje en groen naar Teylersmuseum 
Wo 8 april            Kledingbeurs 
Do 9 april             Paasontbijt       14.00 uur uit 
Vrij 10 april         Goede vrijdag   
Ma 13 april         2e Paasdag    
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