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Maandag na de zio 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De allerlaatste Weekbrief van dit schooljaar. Na drie prachtige en 
heel bijzondere afscheidsavonden van de groepen 8. Anders dan 
andere jaren maar zeker niet minder waardevol! Ik heb genoten en 
velen met mij.  
 
 
Afgelopen dinsdag ben ik met Cees-Jan, Saar, Carmen en Isa uit groep 5/6 naar 
de directeur Bedrijfsvoering van TWijs geweest. Petra de Waard ontving ons op 
het bureau van TWijs services. Waarom? Groep 5/6 (en ik ook) vindt het heel 
belangrijk om goed voor ons milieu te zorgen en daar moeten wij mee 
beginnen. Want waarom hebben wij nog geen zonnepanelen en waarom 
scheiden wij nog niet ons afval? Petra was echt onder de indruk van hun 
verhaal en heeft ons beloofd dat de Koningin Emmaschool na de zomervakantie 
de eerste school van TWijs wordt die in ieder geval het afval gaat scheiden. Ben 
trots op jullie Cees-Jan, Saar, Isa en groep 5/6 met juf Anouk!!  
 

 
Gisteren nam collega Alma afscheid van de school, van haar klas, van u en 
vanavond van ons als team. Het was gisterenochtend een welkom om niet te 
vergeten en een korte tour, in die mooie auto van collega Esther, rond het 
plantsoen om afscheid te nemen van u! We hadden dat klein gehouden (alleen 
met haar klas) i.v.m. de afstandsregel maar dat bleek niet eenvoudig. Gelukkig 
heeft zij er enorm van genoten en werd het een mooie afronding van 20 jaar 
Koningin Emmaschool.  
 

 
Gisteren (woensdag) sprak een kleine afvaardiging vanuit de oudergeleding van de MR en een 
collega namens het team en ondergetekende met Jeroen van Hoesel, directeur van Sportfever. We 

spraken over de start van de overblijf door Sportfever na de herfstvakantie. Het werd 
een fijn en opbouwend gesprek waarin we de eerste voorwaarden van beide kanten 
hebben besproken. Vanaf de 2e Weekbrief na de zomervakantie zullen we via deze 
weg u steeds op de hoogte houden van de stappen die gemaakt gaan worden om 
vanaf 19 oktober 2020 het overblijven verantwoord te kunnen gaan neerzetten. Na 
de vakantie dus meer.  

 

WEEKBRIEF 
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Jaargang 38  Nummer 37 – 2 juli 2020 

 

 

 

Di 11 augustus ’20   Uiterlijk vandaag uitsluitsel over schooltijden va 17 augustus a.s.  
Ma 17 augustus ’20    Eerste schooldag 2020-2021 
Ma 24 augustus ’20   Informatieavond groepen 1/2, 3/4, 3 en 4 (o.v.h.) 
Di 25 augustus ’20    Informatieavond groepen 5, 6, 6/7, 7 en 8 (o.v.h.)  
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Wat was het lekker!!! Zo’n vers gebakken frietje en dan zo voor 
de school! Dank aan Petra en Bert Vink. Hun dochter Jodi is de 
laatste, na Romy en Aukje, uit het gezin die onze school verlaat. 
En daarom is hun bedrijf “Snackbar de Vlaamse Reus” uit de 
Nieuwstraat onze gast. We hebben gesmuld en raden u en jullie 

aan om daar eens naar binnen te gaan en zo’n heerlijk vers frietje te nuttigen.  Beste 
ouders van Jodi: super bedankt!!!!!   
 
 
 
 
 
 
Vooralsnog kunnen we nog geen uitsluitsel geven over de start van het nieuwe schooljaar. Houden 

we deze schooltijden incl. het brengen en halen dan ook nog aan of is 
het Covid-19-virus dan zo onder controle dat we weer de ‘gewone’ 
tijden gaan inzetten? We kunnen hier nu nog geen uitsluitsel over geven 
en vragen u om beide opties nog open te houden. Uiterlijk dinsdag 11 
augustus laten we u via Social Schools weten welke schooltijden ingezet 

gaan worden.  
 
Beste ouders, jongens, meisjes: na een heel bijzonder jaar, na veel gebeurtenissen, verdriet, ziekte, 
plezier, geluk, kijken we terug en weer vooruit. Vooruit naar eerst een lange zomervakantie en dan, 
naar we allemaal hopen, een nieuwe start in het nieuwe normaal in een nieuw schooljaar. Met 
vertrouwen weer de toekomst in.  
 

Namens ons gemotiveerde team, samen met onze 
nieuwe collega’s Michelle, Fien en Lara, wens ik u en 
jullie een geweldige zomervakantie, doe voorzichtig 
en blijf gezond!!  
 
Hartelijke groet, 
Nanda  
 

 
 
 
NB. Maandag 17 augustus beginnen we met een inloop voor leerlingen en ouders in de nieuwe 
groep tot 8.45 uur om elkaar weer kunnen begroeten. 
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Vakantierooster incl. studie- en margedagen 2020-2021 

Koningin Emmaschool  
 

 
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  
 
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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