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Beste ouders/verzorgers, 
 
Rapporten mee, later naar school i.v.m. de ijzel, oudergesprekken. Het 
was weer een enerverend weekje. Dank voor uw online aanwezigheid en de 
fijne gesprekken die de collega’s met u mochten hebben. Met straks een 
weekje vrij kunnen we weer opladen voor de volgende periode tot de 
meivakantie. En dan hopen we maar dat het een stabiele periode wordt. 
Daar zijn we allemaal wel aan toe! 
 
Deze week en de twee weken na de voorjaarsvakantie zullen we meerdere toetsen afnemen bij de 
leerlingen vanaf groep 3. Een aantal CITO toetsen en methode gebonden toetsen om duidelijkheid te 

krijgen over de mogelijke hiaten. Dit is het advies aan alle scholen om 
met de uitkomsten van de afgelopen maanden verder te kunnen. De 
komende tijd zullen we, samen met de middelen die de regering 
beschikbaar gaat stellen, alles doen om leerlingen die ondersteuning 
te geven die ze verdienen.  

 
In december 2020 moesten we plotseling stoppen. Kerstversiering en plannen voor een Coronaproof 

kerstontbijt waren klaar. De Ouderraad had alle plannen en bestelling rond….. en toen 
was het opeens twee dagen eerder kerstvakantie.  
Maar dat kerstontbijt zijn we natuurlijk niet vergeten. Maar dat nu nog inhalen…..niet 
meer echt passend.  

 
Maar zoals altijd bedenken we samen met de OR een alternatief plan: 

- Vrijdag 19 februari: i.p.v. een appel en een beker melk (die hoeven dus niet mee): een zakje 
chips en een pakje drinken. Dat wordt smullen morgen! 

- En het Paasontbijt over een aantal weken: gewoon extra feestelijk en lekker!  
 
Welkom aan de nieuwe kinderen die bij ons op school zijn gestart. 

Groep paars: Thijs, Elise, Hannah, Imran 
Groep rood: Kai, Casper, Jill 
Groep oranje: Felix, Hortense 
Groep blauw: Olivier, Olaf, Mare, Charlie-Elisa 
Groep geel: Lucas, Pien 
Groep 3: Josephine 
Groep 4: Mia 
Groep 6: Nefes 

Wij wensen jullie heel veel plezier op de Emma! 
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Namens ons gedreven team wens ik u en jullie voor later een gezellige en 
mooie voorjaarsvakantie toe! Tot maandag 1 maart, tot de volgende weekbrief 
en blijf gezond! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

 
 
 
Meerdere leerlingen zijn op Corona getest. Mocht u dat ook hebben laten doen bij uw zoon/dochter 

en de uitslag is negatief (gelukkig)? Wilt u ons dan een berichtje sturen via Social 
Schools. Voor kinderen is een verklaring niet vanzelfsprekend en zo houden we 
elkaar goed op de hoogte. Dank!  
(in het andere geval hebben we natuurlijk vanzelfsprekend contact…..) 
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