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Maandag na de zio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
We zijn weer twee weken en vele ontwikkelingen verder. Natuurlijk in verband met de mogelijk 
verdere openstelling van de scholen, maar ook over de afronding van dit heel bijzondere schooljaar.  
 
Allereerst: 

• Openstelling scholen: in de persconferentie van afgelopen week werd gemeld dat de scholen 
m.i.v. 8 juni weer volledig open mogen tenzij er in de weken hieraan 
voorafgaand signalen  zouden komen die dat zouden tegenspreken. 
Op dit moment treffen wij alle voorbereidingen en zodra het licht 
definitief op groen staat informeren wij iedereen, en u als eerste, 
direct. 
 

• Afronding van dit schooljaar: de wenochtend van de nieuwe groepen op 1 juli gaat niet door, 
de informatieavond voor de groepen 3 en groepen 6 op 18 juni gaat niet door, maar de  
rapporten komen wel mee en wel op vrijdag 26 juni a.s. Anders dan anders, een alternatief 

rapport. Een rapport zonder cijfers maar wel met een blik op de 
ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Een rapport waarin de 
leerlingen een grote stem krijgen.  
Deze week zijn we begonnen met het afnemen van een aantal 
CITO-toetsen. U leest hier meer over in de bijlage bij deze 
Weekbrief.  

 
 
Schoolfotograaf: 

• Er komen vragen binnen of dat wel/niet doorgaat. Het antwoord is JA, dit gaat door.  
In ieder geval zullen de groepsfoto’s gemaakt worden. Maar…… om 
de juiste afspraken te  communiceren wachten we momenteel op 
het definitieve signaal of we helemaal open gaan op 8 juni. Zodra dit 
duidelijk is laten we u weten wanneer de schoolfotograaf er is en hoe 
we dat gaan organiseren. 
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Maandag 1 juni ’20     Vrij ivm 2e Pinksterdag 
Woensdag 10 juni ’20     Geplande margedag vervalt 
Di 9 t/m vrij 12 juni ’20    Avondvierdaagse gaat NIET door (zie verder in de Weekbrief) 
Maandag 15 juni ’20     Formatie 2020-2021 communiceren naar ouders 
Di 16 en do 18 juni ’20   Eindgesprekken via Google Meet (inschrijven via Social 

Schools in week 9 – 12 juni)  
24, 25 en 26 juni ’20  Afscheid groepen 8 
Vrij 26 juni ’20  Rapporten mee (zie verder deze Weekbrief) 
Vrijdag 3 juli ’20    Zomervakantie is begonnen – leerlingen zijn vrij  
Maandag 17 augustus ’20    Eerste schooldag 2020-2021 
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Avond4daagse gaat door op andere manier 
Goed nieuws voor kinderen die zich erg hadden verheugd op de 
Avond4Daagse. De wandeltocht kan namelijk ondanks de coronacrisis toch 
doorgaan, maar wel net iets anders dan normaal. 
Normaal gesproken zouden honderdduizenden kinderen door heel Nederland 
rond deze tijd de Avond4Daagse lopen. Dat kan dit jaar door de coronacrisis 
niet. Daarom bedacht de Koninklijke Wandel Bond Nederland samen met de 
app eRouters een speciale thuiseditie. 

Kinderen kunnen met de Avond4Daagse Home Edition-app hun eigen routes lopen op ieder moment 
van de dag. Daarmee hoopt de organisatie ervoor te zorgen dat kinderen niet allemaal tegelijk gaan 
lopen, maar verspreid over de dagen. 
https://www.kidsweek.nl/nieuws/avond4daagse-gaat-door-op-andere-manier 
 
RONDLEIDING NIEUWE OUDERS 
Vóór Corona was er maandelijks een rondleiding voor ouders die op zoek waren naar een goede 
school voor hun a.s. kleuter. Daar is met Corona voor nu een eind aan gekomen maar er is zeker 

vraag naar informatie. De vriend van collega Dionne Fijma, Paul 
Wessels, is cameraman en stelde voor een virtuele rondleiding te 
maken. De link kunnen we dan doorsturen aan belangstellende 
ouders en hebben ze toch een beeld van onze mooie school.  
 

Onze vraag aan u: a.s. dinsdag 2 juni, komt Paul in de school 

filmen. In verschillende groepen, in de hal en gangen, op de 
pleinen. Een klein deel van deze opnames zal gebruikt worden. 

Vraag: als u niet wilt dat uw zoon/dochter gefilmd wordt wilt u mij dan (uiterlijk maandag 1 juni) 

een mail sturen waarin u dat aangeeft. Dan houden we daar zeker rekening mee. Dank. 
nanda.klaassen@kon-emmaschool.nl  
 
 
Inmiddels zijn ze er weer alsof het niet anders geweest is: juf Loes heeft kleine Lynn overgedragen 

aan de oppas op maandag t/m woensdag en juf 
Lianne doet hetzelfde met kleine Sam op de 
woensdag tot en met vrijdag. Superblij (van beide 
kanten) dat ze weer bij ons terug zijn.  
 
Meester Etienne moet zijn groep 8A nu delen met 
Lianne ;-). Maar blijft gewoon in de school. Op de 
donderdag en vrijdag is hij in groep 4B. Topper! 
 
Juf Lara is met zwangerschapsverlof gegaan. We zijn 
echt superblij dat we twee fijne vervangers voor haar 

hebben gevonden. Collega Wendy Boer en Anette in ’t Veld vervangen haar tot de zomervakantie. Zij 
hebben zich inmiddels aan ‘hun’ ouders voorgesteld.  
 
 
Maandag 17 augustus zou voor de leerlingen nog een vrije dag zijn, aansluitend aan de 
zomervakantie. Omdat we het straks geweldig zouden vinden, daar gaan we nu in ieder geval maar 
vanuit…., om weer helemaal gewoon te kunnen gaan starten hebben we besloten om deze dag met 
alle klassen te gaan beginnen. Dus maandag 17 augustus geen vrije dag maar een nieuwe start!! 
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Dat was het voor deze week. Namens alle fijne en betrokken collega’s wens ik u en jullie een mooi 
lang Pinksterweekend toe, tot dinsdag of donderdag, maar in ieder geval tot de volgende Weekbrief! 
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
 

Ter info: hulplijn voor ouders: 
Sinds “Corona” is er een nieuwe hulplijn gekomen, specifiek gericht op en voor ouders. (Een initiatief 
vanuit “Het vergeten kind”)   
De nieuwe telefoonlijn is de ‘OuderWijzer Telefoon’  085 1 303 959 
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