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Maandag na de zio 

 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen maandag was ik op bezoek bij Patty, de weduwe van onze Fred. Heb de laatste kaarten 

bij haar gebracht en natuurlijk een mooi boeket van ons allemaal. We 

hebben samen teruggekeken naar het indrukwekkende afscheid van 

Fred. Met al die ronkende auto’s en motoren, het team wat zo 

waardig afscheid van Fred nam hier voor de school, de ouders langs 

de route, het spandoek, de mooie plechtigheid in Sterrenheuvel waar 

zoveel mensen naar gekeken hebben via de livestream, de bloemen 

aan de boom en meer……  Ze vroeg mij, namens haarzelf en de 

kinderen, om u en jullie enorm te bedanken voor dit grote medeleven. Ze zijn erdoor geraakt en 

ontroerd en doet ze enorm goed. Dat doe ik heel graag bij deze.  

 

Nog een paar weken, met deze weekbrief mee nog twee te gaan. Het zit er bijna op voor dit 

schooljaar. Een jaar wat we niet makkelijk gaan vergeten. De formatie is rond, de 

leerlingen weten bij wie ze komend jaar in de groep komen en de afrondende 

gesprekken met u en met elkaar vinden plaats. Ieder jaar een uitdaging om alles rond 

te krijgen en dat is dit jaar niet anders.  

 

Afgelopen dinsdag 16 juni hebben alle kinderen van groep 

7 het nationale verkeersexamen theorie gemaakt. Wij 

kunnen met trots zeggen dat alle kinderen hiervoor 

geslaagd zijn! Alle kinderen hebben een mooi diploma 

gekregen. Wij zijn trots op deze kanjers! 

 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
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Do 18 juni ’20   Eindgesprekken groep 1 t/m 7 via Google Meet  
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 
      GEEN LUNCH MEE!! 
Maandag 17 augustus ’20    Eerste schooldag 2020-2021 
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Komende week zullen de groepen 8 afscheid nemen van hun basisschooltijd. Niet zoals ieder jaar in 

een bomvolle gymzaal maar met een klein publiek en een livestreamverbinding. Ik krijg er een soort 

‘Oranje’-gevoel bij, alsof er een voetbalfinale wordt gespeeld: thuiszittende families 

achter de televisie of laptop die de musical volgen en natuurlijk ook het officiële deel 

na de pauze. Het wordt een afscheid wat we niet snel gaan vergeten! Beloofd!! 

Volgende week vrijdag 26 juni komt het aangepaste rapport mee. Voor de kleuters een nieuwe 
opmaak. De leerlingen vanaf groep 3 hebben een belangrijk aandeel gekregen in het 
invullen van het rapport. Ze worden heel bijzonder.  
(NB. Voor alle zekerheid: als u al een rapportmap thuis heeft dan mag deze thuis blijven. De 
kinderen krijgen hun nieuwe rapport in een envelop mee naar huis en thuis mag deze 

toegevoegd worden. Hebben nieuwe leerlingen nog geen map? Dan komt die mee naar huis).  

 
En we zijn er uit. Sportfever wordt de opvolger van Brood en Spelen. Zij gaan vanaf de herfstvakantie 

de TSO (Tussenschoolse Opvang) op de Koningin Emmaschool vormgeven. De werkgroep (met 

vertegenwoordigers uit de MR namens de ouders en vanuit het team een aantal collega’s) was 

unaniem. Uit de twee organisaties die zich presenteerden sprong Sportfever er 

wat ons betreft uit. En nu? Op 1 juli volgt een overleg met een kleine delegatie 

(Carlos vd Aa namens de ouders, Marieke Roest namens het team, Jeroen van 

Hoesel van Sportfever en ondergetekende) en zullen we de afspraken en 

plannen in een overeenkomst gaan vormgeven. Zodra we meer nieuws voor u 

hebben laten we dat vanzelfsprekend aan u weten.  

De schoolfotograaf heeft, met inachtneming van de anderhalve meter, iedereen 

weer prachtig vastgelegd. Ron was zelf heel enthousiast over het resultaat. Deze 

week of uiterlijk maandag krijgt u de inlogkaartjes waarmee u de foto’s wel/niet 

kunt bestellen.  

Neusverkoudheid? De richtlijnen wisselden bijna met de dag. Vanmorgen kreeg ik, vers van de pers, 

de richtlijnen van de GGGD. (zie bijlage) Iedereen doet z’n uiterste best om alle 

richtlijnen te blijven volgen en zoals het altijd is…..er blijven uitzonderingen. Alles 

om te voorkomen dat het virus grip op ons krijgt. Mocht u toch twijfelen overleg 

dan gerust met de leerkracht of met mij.  

 

Normaal gesproken is het in deze weken een drukte van belang in de school. Ouders die in en 

uitlopen voor de eind/rapportgesprekken van de groepen 1 t/m 7. De drukte 

speelt zich nu volledig buiten mijn gezichtsveld af, het nieuwe 

normaal???...... Maar zijn daarmee niet minder waardevol. De digitale 

gesprekken verlopen goed zoals ik van mijn collega’s hoor. Fijn om toch zo 

het jaar met elkaar af te kunnen ronden.  

Volgende week weer verder. Namens ons hardwerkende team wens ik u en jullie voor later een 

mooi weekend toe en tot de volgende Weekbrief.  

Vriendelijke groet,  

Nanda Klaassen 
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