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Beste ouders/verzorgers, 

Gaan de scholen na de meivakantie weer open? En hoe dan? Hoe ziet het ‘nieuwe normaal van de     

1 ½ meter samenleving’ er straks uit? Is dat verantwoord? We denken 

er over na en hebben ideeën, voorzichtige plannen en verwachtingen. 

Dat zal thuis niet anders zijn. Dinsdag 21 april zullen, ook wij, de 

nieuwe maatregelen gaan vernemen tijdens de persconferentie. 

Woensdag 22 april zullen wij met u allen kortsluiten hoe één en ander 

er dan voor de school uit kan gaan zien.  

Onderaan deze Weekbrief (op veler verzoek) de vakantieplanning voor het komende schooljaar 

2020-2021. Afgelopen dinsdag heeft onze Medezeggenschapsraad 

hiermee ingestemd. Meerdere gezinnen moeten door de huidige 

omstandigheden vakanties omboeken en hebben de nieuwe data 

nodig. Bij deze. Een paar opmerkingen hierbij: 

• De vrije maandag na de komende zomervakantie was al eerder aan u doorgegeven maar 
voor alle zekerheid nogmaals in het rijtje. In het komende schooljaar zal de eerste schooldag 
voor de leerlingen op dinsdag 18 augustus zijn.  

• Er staan verschillende studiedagen in. Let op: de studiedag op maandag 21 september is 
alleen voor de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 gaan die dag gewoon naar school.  

• De overige studiedagen en momenten dat we eerder vrij zijn gelden voor alle groepen.  
 

Ik noemde het al. De Medezeggenschapsraad van onze school heeft 
vergaderd. Hieronder de gebruikelijke weergave van de vergadering: 
 

 
Dinsdag 14 april jl. heeft de MR weer vergaderd. Dat hebben we dit keer online gedaan. 

We hebben lang stil gestaan bij de huidige situaties en wat dat betekent voor de Koningin 
Emmaschool voor zo wel de leerkrachten, ouders en kinderen. 

 
In korte tijd heeft de Emmaschool zich moeten aanpassen. Wat is er digitaal mogelijk? Wat bieden we 

aan de verschillende klassen aan en hoe regelen we contact met juf of meester. 
De school heeft, en dat is heel belangrijk, alle leerlingen in beeld. Er is contact met thuis. Ook de 

opvang op school is gewaarborgd. 
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Za 25 april t/m zo 10 mei     Meivakantie – leerlingen en team vrij 
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Nu gaan we voorzichtig in de toekomst kijken. Blijven de scholen langer dicht? En zo ja wat hebben 
we als school te doen om goed onderwijs op afstand  te kunnen blijven bieden. We wachten de 

persconferentie van dinsdag 21 april af. 
 

Verder hebben we de vakantieplanning voor schooljaar 2020-2021 besproken. Ook dit jaar zijn er 
weer studiedagen opgenomen in het rooster. 

 
Intern is men druk bezig met het rond krijgen van de formatie voor volgend schooljaar. 

 
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking 
aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het e-mailadres van de 

MR: MR@kon-emmaschool.nlWij reageren dan zo snel mogelijk. 
 

De Bieb zorgt voor mooie aanbiedingen. Hieronder wederom een update: 

Leestips – Thuisbieb & Yoleo 

Voor een goed boek hoeft u in deze tijd de deur niet meer uit. De Thuisbieb is 

open! Een app vol e-books voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de 

Bibliotheek. U kunt hier voor uw zoon/dochter meerdere e-books vinden, 

ook voor uzelf is er genoeg te vinden. U kunt ook een kijkje nemen op 

www.onlinebibliotheek.nl 

Wat ook zeker de moeite waard is, is een kijkje nemen op de site van Yoleo. Met Yoleo verdien je 

leespunten die je kunt gebruiken om een virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo kan ook 

makkelijker zijn doordat teksten worden getoond en voorgelezen. U kunt een bezoekje brengen aan 

www.yoleo.nl of de app downloaden in de app-store. 

Veel leesplezier! 

 

Volgende week woensdag zouden we de Koningsspelen houden. Hare Majesteit was er al helemaal 

klaar voor ☺. Helaas…… het gaat niet door. Maar onze gymjuffen zouden onze 

gymjuffen niet zijn als ze niet een leuk idee hadden voor thuis. A.s. maandag komt 

deze via Social Schools naar iedereen toe.  

 

Namens ons digitale-steeds-sterker-wordende  team wens ik u en jullie allen voor later een goed 

weekend toe, tot de volgende Weekbrief. Hou vol en blijf goed voor elkaar zorgen! 

Vriendelijke groet, 

Nanda Klaassen 
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Vakantierooster incl. studie- en margedagen Koningin Emmaschool 2020-2021  

Ma. 17 augustus 2020    Studiedag team – leerlingen vrij 

Ma 21 september 2020    Studiedag 1 t/m 4 – leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 
 
Za. 10 t/m Zo 18 oktober 2020   Herfstvakantie 
 
Ma 19 oktober 2020     Symposium TWijs - leerlingen vrij 
 
Wo 18 november 2020    Studiedag 1 t/m 8  - leerlingen vrij 
 
Vrij-mi 4 december 2020   Na viering Sinterklaas 12.00 uur vrij 
 
Vrij-mi 18 december    1 t/m 8  12.00 uur vrij 
 
Za. 19 december ’20 t/m zo.3 januari ’21 Kerstvakantie 
 
Za. 20 t/m zo. 28 februari 2021   Voorjaarsvakantie 
 
Di. 30 maart 2021    Studiedag Zelfevaluatie – leerlingen vrij 
 
Vrij. 2 en ma. 5 april 2021   Goede Vrijdag en 2e Paasdag 
 
Za. 24 april t/m zo. 9 mei 2021   Meivakantie 
 
Do. 13 en vrij. 14 mei 2021   Hemelvaartsdag en vrijdag 
 
Ma. 24 mei 2021    2e Pinksterdag 
 
Do. 17 juni 2021    Studiedag Team – leerlingen vrij  
 
Vrij. 9 juli 2021     Margedag – leerlingen vrij  
 
Za. 10 juli t/m 22 augustus 2021  Zomervakantie 
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