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Beste ouders/verzorgers,  
 

Welkom terug of, voor de nieuwe leerlingen en ouders, welkom op de 
Koningin Emmaschool in een splinternieuw schooljaar. De start van een 
schooljaar in het ‘nieuwe normaal’. Meerdere berichtjes zijn deze Weekbrief 
voorgegaan maar nu de echte start van schooljaar 2020-2021.  

 
Het is een bijzondere start. Een nieuw schooljaar is voor iedereen 
altijd een moment om elkaar te leren kennen, om te overleggen en 
vooral om het jaar samen te beginnen. Maar dat moet nu opnieuw 
uitgevonden worden. Nooit eerder begonnen we met zoveel regels 
en afspraken. Merk zelf dat het veel is maar dat ik wel blij ben met 
de blijvende betrokkenheid van u allemaal. Blijf dat ook vooral 
doen. En mocht u dat niet in een algemeen bericht willen ventileren mail dan gerust naar 
onderstaand emailadres, via mijn naam in Social Schools of bel. Liever één keer teveel dan dat zaken 
niet goed over zijn gekomen.  
 
Nieuwe leerlingen, nieuwe collega’s. Vooral de laatste wil ik speciaal noemen. In groep rood is 

Michelle Jonk begonnen, duo collega van Cindy Obdam. In groep paars is 
Fien Melai gestart, naast Corry Koelewijn. En tot slot verwelkomen we Lara 
Does-Berk. Zij is m.i.v. dit schooljaar de duo van Margreet Peschar in groep 
7B. Welkom collega’s, ontzettend fijn dat jullie ons team komen versterken.  
 

Helaas gaan we collega Marlies Wassenaar missen. Zij heeft, na vele jaren werken op de Koningin 
Emmaschool, de keus gemaakt voor een school in de buurt waar zij woont. In Breda. Marlies reisde 
iedere zondagavond naar Haarlem, logeerde hier en vertrok dan weer op woensdag naar Brabant. 
We zijn blij voor haar dat ze daar een nieuwe start kan gaan maken, maar geloof me: we gaan haar 
enorm missen.  
 
In de kleutergroepen lopen nieuwe kindjes. 4 jaar, net nieuw op school, de één alsof hij/zij hier al 

jaren rondloopt, de ander nog afwachtend, de volgende weet nog niet zo 
goed wat hij/zij er van vindt. We weten inmiddels na al die jaren dat het echt 
goed komt maar voor ouders en kinderen is dit altijd opnieuw een 
spannende periode. Welkom allemaal en ook voor jullie: superfijn dat jullie 
op de Koningin Emmaschool zijn gekomen. En ouders: mocht je contact 

willen hebben met de leerkracht: via Social Schools zijn zij te benaderen. Aarzel niet. Ook hier beter 
één keer teveel dan…. 
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Volgens mij moet ik ook nog iets zeggen over wat een informatieavond nu precies inhoudt. Merk dat 
daar enige verwarring over is. De informatieavond waar we eerder berichten over 
stuurden is de jaarlijkse start in de groepen. In vogelvlucht leggen de collega’s uit 
wat het komende schooljaar op het programma staat, wat u kunt verwachten, wie 
klassenouder wil worden, maken de ouders onderling een appgroep aan etc. Een 
mooi moment om ook als ouders met elkaar kennis te maken.  Helaas, ook dit gaat 
niet op de ‘ouderwetse’ manier door.   

Ook hier zou het prettig zijn om een alternatief te bedenken, zeker in de jongste groepen. Wie hoort 
nu bij wie. Mochten wij daar een rol in kunnen spelen? Laat het ons weten.  
 
Als het gaat om een gesprek over uw zoon/dochter dan mag er altijd contact gezocht worden met 
de groepsleerkracht. De meest effectieve manier is via Social Schools. Daar zijn 
altijd mogelijkheden voor om elkaar te spreken. Op 1 ½ meter afstand in het 
klaslokaal, telefonisch of online. U stemt samen af hoe dringend het is dat je 
elkaar spreekt en wanneer daar de eerste mogelijkheid voor is. (dit omdat de 
start in de groepen altijd veel van de collega’s vraagt en zo kunnen we iedereen 
de aandacht geven die passend is).  
 
In de komende weken zal Brood en Spelen hier het buitenspelen tijdens de overblijf begeleiden. 

Afgelopen schooljaar hebben we, in goed overleg, besloten dat we deze 
samenwerking gaan stoppen. Tot de herfstvakantie zijn zij bij ons aanwezig.  
 
In een werkgroep, waarin ouders vanuit de Medezeggenschapsraad en een 
aantal collega’s, zijn we op zoek gegaan naar een goede opvolger. En die hebben 
we gevonden. Sportfever gaat de overblijf overnemen na de herfstvakantie. Hun 
eerste contact met u zoeken ze in de bijlage bij deze Weekbrief. Mocht u gebruik 

maken van de overblijf dan graag uw aandacht voor deze brief.  
 
Corona blijft nog steeds in de buurt. We moeten met elkaar voorzichtig blijven. Mocht u twijfelen of 

uw zoon/dochter naar school kan komen omdat er klachten zijn, aarzel dan niet en 
neem contact op met de GGGD wat te doen. 
https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2020/01/Coronavirus 
 

 
Zo, dat was een hele preek ;-) We zijn weer begonnen en hebben er, ondanks alle ontwikkelingen 
om ons heen, zin in! En we hopen iedereen met ons! 
 
Namens ons superfijne team wens ik u en jullie allemaal voor later weer een fijn weekend toe en tot 
de volgende Weekbrief (iedere donderdag via Social Schools).  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
P.S. Voor alle zekerheid hieronder nogmaals de vakanties en vrije dagen.  
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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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