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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het Paasverhaal na Palmpasen wordt door mama verteld aan Mieke en Wouter:  
 

 “Er waren mensen in de stad die het niet leuk vonden dat Jezus 
in de stad kwam en dat iedereen zo blij was”. “Waarom niet?”, 
wil Mieke weten.  
“Die mensen wilden niet dat Jezus door iedereen aardig 
gevonden werd. Ze dachten: Dadelijk krijgt die Jezus nog meer 
vrienden en wordt hij misschien wel koning. Daarom wilden die 
mensen Jezus in de gevangenis stoppen. Ze stuurden soldaten 

erop uit om hem te zoeken, maar die konden hem nergens vinden”.  
 
“Het verhaal gaat verder”,  zegt moeder. “Jezus ging eten met zijn vrienden, daarom vonden de 
mensen ze eerst niet. Later wel en toen stopten ze hem in de gevangenis. En later ging hij dood. Zijn 
vrienden hebben hem begraven.” “Maar weet je nu wat er ook in dat oude boek staat? In dat land 
waar Jezus woonde hadden ze bergen en rotsen en daarin zat een groot hol. De vrienden hebben 
Jezus daar toen ingelegd en er een hele grote steen voorgerold. Na een paar dagen gingen ze weer 
kijken en toen…..was de grote steen weggerold. Het leek wel alsof hij weer levend was geworden”.  
 
Mieke is verbaasd. Hoe kan dat nou? “ Ja”, zegt moeder, “Zo staat het in dat oude boek. Deze dag 
noemen de mensen Pasen. Dan denken ze weer terug aan Jezus”.  
 
 

In bijna alle klassen (in 2 klassen online) wordt op school het Paasfeest gevierd met 
een heerlijk, extra lekker ontbijt voor alle kinderen en leerkrachten verzorgd door 
onze top Ouderraad. Extra omdat het Kerstontbijt ook al niet doorging. En als je nu in 
groep Oranje of groep 6/7 zit dan mis je ook nog de Paasviering op school. Wat 
ontzettend balen! 

 
Toch hoop ik, namens ons allemaal, dat we het een beetje kunnen goedmaken 
als we de ontbijtjes bij jullie thuisbrengen. De collega’s vieren het Paasfeest deze 
keer via het scherm.  
 
Dank aan de Haarlemse Bakker en Albert Heijn Bouwens voor hun bijdrage aan  
dit feestelijke ontbijt! De kinderen en wij zijn er superblij mee!! 
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Donderdag 1 april Paasontbijt – continurooster vanaf 14.00 uur iedereen vrij  
Vrijdag 2 april   Goede Vrijdag  -  leerlingen vrij  
Maandag 5 april      2e Paasdag  -  leerlingen vrij 
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Op woensdag 24 maart heeft de MR van de Koningin Emmaschool weer digitaal vergaderd.  
  

Corona stond uiteraard weer als eerste op de agenda. Hoe gaat 
het nu op school? Gelukkig hoeft de school nog niet dicht! Wel 
zijn er twee groepen in quarantaine geweest, en een aantal 
leerlingen is afzonderlijk in quarantaine geweest, zonder de rest 
van de klas te besmetten. Dit alles is goed opgevangen in de 
school en door de ouders. Om het niet uit de hand te laten 
lopen blijft het belangrijk om goed te communiceren. Als uw 
kind klachten heeft of in quarantaine moet, geef dit dan door 
aan de school, en aan de directie, zodat de school direct 
maatregelen kan treffen mocht dit nodig zijn.   

  
De leerkrachten missen het contact met andere leerkrachten en dat maakt het leven wel saai. We 
willen ze bij deze een hart onder de riem steken en danken voor het geweldige werk dat ze leveren in 
deze moeilijke tijden!  
  
Maar er waren ook nog andere onderwerpen.   

 De tussenschoolse opvang van Sportfever is geëvalueerd en wordt als zeer positief ervaren 
door kinderen, leerkrachten en ouders.  

 Er komt een Nationaal Onderwijs Plan van de regering waar de school gebruik van wil maken 
om het team voldoende sterk te maken om het onderwijs (nog meer) te verbeteren.  

 Voor de leerkrachten komt er een wijziging in de Gesprekscyclus. De personeelsgeleding van 
de MR heeft ingestemd met dit plan.  
 

Op 21 april 2021 zal er weer een vergadering plaatsvinden. Als bijlage bij deze weekbrief treft u het 
jaarverslag van vorig schooljaar van de MR aan. Mocht je voor die tijd vragen hebben, spreek ons dan 
gerust aan of stuur een mail naar mr.kes@twijs.nl.  
 

 
We kijken samen met jullie allemaal uit naar het einde van deze pandemie!  

Een nieuw begin verdienen we allemaal en nu extra! 
 

 
Namens het team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie, ondanks alles wat tegenzit, 
mooie Paasdagen toe, veel gezondheid en vooral de uitzicht op een nieuw begin.  
 

    
   Vriendelijke groet,  
   Nanda Klaassen 
 
 
 

 
P.S.  
Gisteren hebben we als MT, i.v.m. de als maar oplopende besmettingscijfers, moeten besluiten om 
toch in gang gezette activiteiten te cancelen.  
Het praktisch verkeersexamen was al vanuit de organisatie afgelast, wij hebben vanmorgen met pijn 
in ons hart de schooltuinen afgezegd.  
 
De risico’s op besmetting (we hebben altijd extra hulp van buitenaf nodig) dwingen ons daar toe.  
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