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Beste ouders/verzorgers,  
 
Laten we deze Weekbrief beginnen met twee mooie berichten: 
 

 Allereerst meester Fred, onze conciërge. In september 2019 hoorde Fred dat hij ernstig ziek 
is. Onderzoeken en medische ingrepen resulteerden uiteindelijk in een 
behandeling met chemokuren. Afgelopen week volgde er, na de chemo’s,  
een scan en Fred hoorde dat de tumor is ingekapseld en dat hij pas weer 
over drie maanden terug hoeft te komen. Wat ontzettend fijn! We leven 
natuurlijk nog steeds mee met Fred. Iedere week (ook nu) laten we iets van 
ons horen. Iedere klas zorgt steeds opnieuw voor een verrassing voor Fred!! 

Lieve Fred, als je dit leest! We missen je en vergeten je absoluut niet!!! 
 

 En collega Jasmijn en haar Sjors zijn op donderdag 12 maart ouders 
geworden van kleine Jipp Jade van den Dries. Alles is goed met kleine 
Jipp, met Jasmijn én met Sjors! Lieve alle drie, wat willen we de kleine 
graag ‘live’ aanschouwen en knuffelen. Maar helaas moet dat nog even 
wachten…… Namens ons allen van harte gefeliciteerd en heel veel 
geluk!  
 
(ook met kleine Lynn (mama Loes) en Sam (mama Lianne) gaat het 
gelukkig goed. We kijken er naar uit om ze weer te zien!) 

 
 

De organisatie rond het sluiten van onze school kost veel tijd en 
energie. We doen het met grote inzet en een vanzelfsprekendheid. Maar 
toch wil ik via deze plek ons team in het zonnetje zetten. Ben supertrots 
op jullie en superblij dat ik met jullie mag samenwerken. In goede tijden 
en in ……… 
Chapeau! 
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Koningsspelen 2020 
Helaas gaan de koningsspelen dit jaar niet door. De landelijke organisatie 
heeft het organiseren stopgezet wegens het Coronavirus. Het lijkt ons de 
meest verstandige keuze om dit te volgen.  
Voor alle ouders die zich al hadden ingeschreven om te helpen: toch 
bedankt! Volgend jaar beter...  

 
 
Kledingbeurs gaat niet door! 

Met alle voorzorgsmaatregelen die we momenteel treffen om de 

besmetting van mensen met het Corona virus te minimaliseren, is het helaas 

geen goed idee om de kleding- en speelgoedbeurs van woensdag 8 april 

aanstaande door te laten gaan. Bij deze willen we u dus meedelen dat deze 

editie van de beurs geannuleerd is.. We hopen dat in het najaar de situatie 

weer als normaal is en staan dan graag weer klaar om uw tweedehands 

kleding en speelgoed te verkopen! 

 Als u al heel voortvarend was begonnen met het verzamelen van kleding en speelgoed en u wilt deze 

graag kwijt. De goede doelen, kledingbank IJmond (https://www.kledingbankijmond.nl/), 

Speelgoedbank Haarlem (https://www.speelgoedbankhaarlem.nl/) en stichting Zwerfboek (in te 

leveren bij Juf Alma) staan na de heropening van de winkels en de scholen weer paraat om uw spullen 

een tweede leven te geven! 

 Groeten, het kledingbeurs team, Astrid, Suzanne en Julia 

 
Ridders en kastelen in de groepen 3 

Groep 3 had zo uitgekeken naar het werken met het thema ‘ridders 

en kastelen’... Het zou dan ook leuk zijn als de kinderen hier thuis 

toch iets mee kunnen doen. Daarom deze link naar een praatplaat 

over ridders en kastelen. Hier staan allerlei leuke suggesties voor 

filmpjes om te bekijken of onderwerpen om over te praten. En 

misschien hebben ze wel leuke ideeën om zelf creatief bezig te zijn 

(bijv. het maken van een kasteel, schild, kleding, servies of het 

schrijven van een brief of verhaal).   https://www.kleuteridee.nl/ridders/ 

 

Vorige week dinsdag (10 maart) was er weer een vergadering van de MR. 
 

Dit keer is er natuurlijk gepraat over het Coronavirus. Het is fijn dat er, op het moment van dit 

schrijven, nog geen gevallen bekend zijn op onze school. De schoolleiding zal zich houden aan de 

voorschriften die door de regering worden opgelegd. Deze veranderen met de dag, dus we kunnen nu 

nog moeilijk inschatten wat dit allemaal voor gevolgen zal hebben. (In de tijd tussen de vergadering 

en het schrijven van dit bericht zijn de scholen gesloten.). 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kledingbankijmond.nl%2F&data=01%7C01%7C%7C0202a9071e044c887a5808d7cb58edc0%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=GKx6l5aOdVBpxHp3MnNQ4q28PUtgwU8z788AxdvgMrc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.speelgoedbankhaarlem.nl%2F&data=01%7C01%7C%7C0202a9071e044c887a5808d7cb58edc0%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=%2Faq4S4prC9N3GjDq5kAmobddPABuupMd6p5FXrB4H%2FU%3D&reserved=0
https://www.kleuteridee.nl/ridders/
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Daarnaast is het concept-schoolplan 2020-2024 doorgenomen. Dit zag er al heel goed uit. Er zijn nog 

enkele voorstellen gedaan die verwerkt gaan worden. Het schoolplan zal in juni definitief worden 

vastgesteld. 

Het verkeer was ook weer onderwerp van gesprek. Het lijkt er op dat de pionnen ervoor zorgen dat er 

geen auto’s meer parkeren op de stoep of stuk straat bij de school, en dat is fijn!. Ook zijn de HOV-

plannen aan bod gekomen, waarbij er werkzaamheden komen aan de Rijksstraatweg. De 

verwachting is dat in die periode het sluipverkeer rond de school zal toenemen. 

Voor de Corona-crisis waren er vragen over loden waterleidingen. De school heeft dit laten 

onderzoeken en de resultaten van deze onderzoeken zijn binnen. In de Koningin Emmaschool zijn geen 

loden waterleidingen aangetroffen. 

In afwachting van verdere Corona maatregelen zal de volgende MR vergadering plaatsvinden op 14 

april. Mocht u contact met ons willen opnemen, dan kunt u uiteraard een van ons aanspreken, of een 

email sturen naar MR@kon-emmaschool.nl. Wij staan open voor alle soorten vragen en zullen ouders 

en leerkrachten ondersteunen waar we kunnen. 

 
En als je jarig bent in de komende tijd? Let op de brievenbus. We gaan jullie 
niet vergeten!! (zie de foto hiernaast)  
 
 
 
 
Een school zonder kinderen is stil en kaal. We hopen jullie weer heel snel te 
zien. Take care!!! 
 
Namens ons allen,  
Nanda  
 
 
 

 

En wat gaat er nu nog meer niet door: 

 Afscheid van Marcus 

 Museum en andere bezoeken. 

 Geplande oudergesprekken 

 Geen Emmatheater 

 Geen schaken 

 Geen Madscience 

 Geen beroepenbeurs 

 Geen teamuitje 

 Geen vergaderingen 

 etc.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/

