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Beste ouders/verzorgers,  

De wereld is stil en ziet er zonnig uit. Er is letterlijke ruimte, maar steeds meer 
mensen kiezen ervoor om thuis te zijn en te blijven. Soms uit angst omdat ze 
bang zijn voor besmetting maar ook omdat die besmetting heeft 
plaatsgevonden. Die ouders en kinderen wensen we, als dat het geval is, alle 
kracht en beterschap. En mocht uw hoofd ernaar staan, wilt u mij daar dan een 
berichtje van sturen? Om mee te kunnen leven. Voor iedereen, maar heel 
speciaal voor deze gezinnen: heel veel sterkte! 

Wellicht overbodig om te melden maar volg en blijf de regels van het RIVM (https://www.rivm.nl/) 
en de GGD (https://www.ggdkennemerland.nl/) consequent volgen. Minimaal 1,5 meter afstand is 
echt de allerbeste (en een uitdagende) opdracht! 

Om alles goed en gestructureerd te laten verlopen voor alle kinderen, en daarmee 50 collega’s, is 
intern overleg en afstemming nodig. Dat doen we, voor u onzichtbaar, 
achter de schermen met natuurlijk ook alle aandacht voor onze eigen 
gezondheid. Maar met alle inzet die u van ons gewend bent wordt nu 
alles klaargemaakt voor de volgende fase. We hebben u gisteren via Social 
Schools daarover geïnformeerd. Collega’s gaan contact met u opnemen. 
Maar mochten er vooraf vragen zijn die niet kunnen wachten: vandaag én 
morgen ben ik bereikbaar op school. Op het welbekende nummer (023-

5370413) of via mijn werktelefoon 06-47023886 tijdens de schooltijden. (het 06 nummer mag ook 
buiten schooltijden gebruikt worden als het dringend is!) 

NB. Al het Thuiswerk komt (en dat had u vast al bedacht) pas weer mee naar school als we open 
gaan! Dus niet tussendoor!! 

 

Diverse bedrijven hebben mooie aanbiedingen, deze willen we niet achterhouden. Bol.com biedt 
digitale boeken aan voor 1 cent. Lees het goed voordat u bestelt: 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 
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Afgelast of uitgesteld: 

Het(theoretisch) verkeersexamen voor de groepen 7 wordt uitgesteld. 
Wanneer deze wel zal plaatsvinden is nog niet bekend, zodra we dat weten 
worden de kinderen en ouders van groep 7 hiervan op de hoogte gebracht (dit 
zal in ieder geval niet voor juni zijn). 

 

En helaas, ook de Olympische Dag voor de groepen 7 en 8 op 29 mei gaat vanzelfsprekend ook niet 
door. 

 

 

 

 

Leuk idee voor de allerkleinsten. 
Wij vonden dit bericht (links) op 
Facebook in groepen uit Haarlem en Velserbroek. Wellicht leuk 
om van de week rond te lopen en op zoek te gaan naar beren. 
Denk er wel om dat je niet in groepjes naar de beren op jacht 
gaat! 

 

Strippenkaart gym – bericht van juf Lillian en Cindy 

De ‘strippenkaart bewegingsonderwijs’ wordt al door een 
aantal leerlingen goed gebruikt. We hebben een paar leuke 

foto’s en filmpjes ontvangen. We hopen dat jullie thuis ook in 
beweging blijven. Blijf ons vooral 
beeldmateriaal sturen als dat 
gemaakt is, we genieten van 
jullie enthousiaste berichtjes.  

Benieuwd en het bericht even gemist? Check het bericht op 
SocialSchools van 18 maart! 

Dit was het voor vandaag. Natuurlijk komen we in de lucht binnen Social Schools als er nieuws te 
delen is, in alle andere gevallen wens ik u en jullie én het team van Koningin Emmaschool alle 
gezondheid toe! 

Hartelijke groet, 

Nanda Klaassen 
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En ondertussen in de Koningin Emmaschool:  

 


