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Maandag na de zio 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 

Nog één weekend te gaan en dan gaan we weer allemaal naar school. Inmiddels 
heeft u ook de juiste informatie ontvangen en daar waar er nog individuele 
vragen waren of zijn zal ik of zullen wij ze apart beantwoorden.  
 
De schooltijden blijven hetzelfde en u zult allemaal begrijpen waarom. De 
bewegingen rond de school moeten tot een minimum beperkt blijven.  

Daar waar de reguliere opvang (daar waar u een contract mee heeft) niet aansluit aan de 
schooltijden zullen wij dat uur voor onze rekening nemen. Dat wil zeggen: we vangen deze leerlingen 
op tot 15.00 uur.  
Let op: dit geldt alleen voor kinderen die altijd naar de BSO gaan. De noodopvang vanuit de school is, 
zoals u zult begrijpen, m.i.v. heden gestopt.  
 
En gaat de Schoolfotograaf komen?? Jazeker, dat gaat door. Het 
was nog even een puzzel hoe we dat doen zonder hulpouders en 
met 1 ½ meter afstand met de fotograaf zelf. Maar, zoals 
inmiddels met veel dingen blijkt, overal is een oplossing voor.  
Fotograaf Ron komt op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 
juni hier naar toe. Hij zal de groepsfoto en portretfoto’s op 
dezelfde dag maken.  
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om broertjes en zusjes 
(leerlingen hier op school) te portretteren.  
Collega Marieke is druk bezig om de roosters te maken. Zodra we weten wanneer welke groep 
wanneer gefotografeerd gaat worden zullen we dit in een apart bericht aan u bekend maken. 
 
Deze maand zijn weer een paar kleuters in de maand mei bij ons op school begonnen. 

Groep paars: Madelief 
Groep oranje: Liselotte 
Groep rood: Emily 
Groep geel: Mia, Julian, Cato en Stijn 
Van harte welkom bij ons op school en wij wensen jullie heel veel plezier! 
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Woensdag 10 juni ’20     Geplande margedag vervalt – gewoon naar school 
Maandag 15 juni ’20     Formatie 2020-2021 communiceren naar ouders 
Ma 15, di 16, wo 17 juni ’20    Schoolfotograaf 
Di 16 en do 18 juni ’20   Eindgesprekken groep 1 t/m 7 via Google Meet (inschrijven via 

Social Schools in week 9 – 12 juni)  
Wo 24, do 25 en vrij 26 juni ’20   Afscheid groepen 8 
Vrij 26 juni ’20     Rapporten mee  
Do 2 juli ’20      Laatste schooldag: om 14.00 uur begint de zomervakantie 
Maandag 17 augustus ’20    Eerste schooldag 2020-2021 
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Dinsdag 26 mei heeft de Medezeggenschapsraad (MR) digitaal vergaderd.  
 
Het grootste agendapunt betrof -uiteraard- de huidige 
situatie rondom het Coronavirus en de gang van zaken 
rondom de gedeeltelijke hervatting van de lessen. De 
oudergeleding van de MR heeft waardering 
uitgesproken naar het personeel van de Emmaschool 
voor het vele werk, hun inzet en flexibiliteit om voor al 
onze kinderen een veilige leer- en leefomgeving te 
creëren in deze bijzondere tijd. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er geen op- of aanmerkingen zijn, maar in een 
sfeer van wederzijds begrip en vertrouwen is het gesprek 
open en prettig. 
 
Ook de verwachtte situatie vanaf 8 juni is ter sprake gekomen; de protocollen voor het volledig 
hervatten van de lessen voor de laatste weken tot de zomervakantie, worden op dit moment nog 
ontwikkeld. Het blijft een puzzel, evenals het vormgeven van de uitvoering van de musical van groep 
acht, de jaarlijkse klassenfoto's, rapporten en de formatie voor het nieuwe schooljaar. 
  
Daarnaast heeft de school in overleg met de MR een belangrijk besluit genomen: de school gaat 
afscheid nemen van Brood en Spelen voor de tussenschoolse opvang (TSO). Er zullen gesprekken 
komen met andere aanbieders van TSO, waarbij goed gekeken zal worden naar de manier waarop zij 
de TSO willen opzetten. 
  
Vanaf volgend schooljaar zullen een aantal nieuwe leden toetreden tot de MR. De MR heeft twee van 
deze nieuwe leden uitgenodigd bij de laatste vergaderingen van de MR aanwezig te zijn. Rutger 
Boekel zal de vrijgekomen plek van Ilona Brusselers invullen. De dochter van Ilona zit in groep 8 en 
gaat deze zomer de Emmaschool verlaten. Rutger heeft een zoon van één en een dochter van vier in 
groep oranje. De personeelsgeleding van de MR wordt versterkt door Marieke Roest, leerkracht van 
groep 5. Zij vervangt Hanneke Burgers, wiens 2 termijnen in de MR er op zitten. Bedankt Ilona en 
Hanneke, welkom Rutger en Marieke! 
 
Ondertussen hebben we ook de laatste vacante positie in onze MR kunnen opvullen. Vanaf volgend 
schooljaar zal Annika van den Hoff plaats gaan nemen in de personeelsgeleding van de MR. Welkom 
Annika! 
 
De volgende en tevens laatste vergadering van dit schooljaar is op woensdag 17 juni.  
Bij vragen of onderwerpen voor op de agenda, zijn we te bereiken via het emailadres van de MR: 

MR@kon-emmaschool.nl 
Wij reageren dan zo snel mogelijk. 
 

De laatste vier weken van dit schooljaar liggen voor ons. We gaan het jaar 
met elkaar afsluiten. We kijken er naar uit én hoe anders ook, dit gaan we 
opnieuw met elkaar goed doen! 
 
Voor nu, namens ons betrokken team, wens ik u en jullie allemaal een 
goed en gezellig weekend toe en tot de volgende weekbrief (weer op 
donderdag),  

 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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