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Beste ouders/verzorgers,  

De school draait weer alsof er nooit een vakantie tussen gezeten 
heeft. Leerlingen hebben hun plek weer gevonden in de nieuwe 
groep, leerkrachten hebben hun lokaal (her-)ingericht en wennen 
aan nieuwe gezichten en nieuwe namen. Het schooljaar 2017 – 
2018 is begonnen. WELKOM! 
 
 
We verwelkomen dit schooljaar twee nieuwe collega’s: Anouk Weijers in groep 8 naast collega 
Lidewij als vervanging voor Dionne en Els van Schaik in groep 5 naast collega Angelique. Welkom aan 
beiden en we wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 
 
 
Een speciaal welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders. Spannend die eerste dagen maar 
ook jullie zijn al een beetje gewend. We wensen jullie, samen met jullie ouders, een mooie, fijne, 
gezellige en goede tijd op de Koningin Emmaschool!  
 
 
In deze vrijdagbrief zullen we nog een aantal zaken vermelden die van belang zijn en in de 
herinnering terugroepen.  
 
Allereerst: 

 Komende maandag en dinsdag zijn de jaarlijkse informatieavonden. (zie ook agenda 
bovenaan de vrijdagbrief). Na het kennismakings-half-uurtje in de klas zal de 
leerkracht samen met u naar de koffie/thee wandelen. (in tegenstelling tot het 

eerdere bericht zal dit samenzijn op het binnenplein/aula plaatsvinden). MR, Ouderraad, 
Brood en Spelen, SKOS en Verkeerscommissie, zij zullen daar ook zichtbaar 
en aanspreekbaar zijn voor informatie, vragen en meer. Bijvoorbaat dank 
aan onze Ouderraad (voorheen AC) voor de organisatie hier van! 

 

 Met de start van een nieuw schooljaar komt ook het drukke verkeer in de buurt rondom de 
school weer op gang. Wij moeten weer aan het ritme van de 
dagen wennen maar ook de buren zijn weer alert. Wilt u samen 
met ons rekening houden met de directe omgeving.  
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AGENDA 
 
11 september  informatieavond   groepen 1/2   18.30 uur      

groepen 3, 3/4 en 4 19.30 uur 
12 september  informatieavond   groepen 5 en 6   18.30 uur 

Groepen 7 en 8  19.30 uur    
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En dan bedoel ik niet alleen het parkeren (let op de verkeersborden) maar ook met de 
snelheid van het verkeer. Veiligheid voor uw kinderen en voor de omgeving blijft een 
belangrijk punt! Dank voor uw medewerking.  
 
 
 

 Vanaf 8.15 uur zijn collega’s als pleinwacht zichtbaar, om 8.20 uur gaan de deuren 
open voor de kleuters en groep 3, om 8.25 uur zal de bel luiden voor de andere 
leerlingen.  
 
 

 De schoolgids is bijna klaar en staat komende week op de website. Aan het vullen 
van de jaarkalender wordt nog hard gewerkt. In de vakantie heeft een ICT migratie 
plaatsgevonden waardoor er enige achterstand is opgelopen. Omdat vakanties en 
studiedagen belangrijk zijn voor een ieders agenda vermelden we deze ook nog hieronder: 
 

VAKANTIEROOSTER + STUDIEDAGEN 

Vrijdagmiddag va 12.00 uur 20-10-2017 
Herfstvakantie   21-10-2017 t/m 29-10-2017 
Woensdag   22-11-2017 
Vrijdag    22-12-2017   
Kerstvakantie    23-12-2017 t/m 07-01-2018 
Vrijdagmiddag  va 12.00 uur 23-02-2018 
Voorjaarsvakantie  24-02-2018 t/m 04-03-2018 
Goede Vrijdag en Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018 
Dinsdag   03-04-2018 
Koningsdag   27-04-2018 
Meivakantie   28-04-2018 t/m 13-05-2018 
Pinksteren    21-05-2018 
Vrijdag     20-07-2018 
Zomervakantie   21-07-2018 t/m 02-09-2018 

 
Onze groepen 8 zijn hun laatste schooljaar op de Koningin Emmaschool ingegaan. Een bijzonder 

jaar. Er zullen verschillende testen en gesprekken plaats gaan vinden waarin ze 
langzaam maar zeker toegroeien naar het Voortgezet Onderwijs. Er staat ze nog 
een musical te wachten maar voordat dat zover is gaan we eerst op kamp. 
Dinsdag 19 september is het zover. 4 dagen naar Texel! Een goede start van een 
mooi schoolverlatersjaar! 
 
 

Het schooljaar is anders begonnen voor onze collega Corry Koelewijn. Een vervelende val met haar 
fiets en persoonlijke omstandigheden zorgen er voor dat zij niet meteen na de vakantie aan het werk 
kon gaan. Ouders uit deze groep zijn hiervan op de hoogte. Langzaam maar zeker gaat het weer 
beter en we hopen dat zij, zodra dat weer kan, weer bij ons te zien zal zijn. Beterschap Corry!! 
 
En dan het laatste nieuws: gisteren is Tim geboren. Voluit Tim Peter Vijfhoek. Zoon 
van onze juf Marlies en trotse vader Thomas. Alles is goed. Na Joshua (zoon van 
Dionne en Paul) verwelkomen we nu ook Tim. Het is en blijft een wonder om deze 
nieuwe mannekes te zien! Ook voor jullie heel veel geluk Marlies en Thomas!  
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(Mocht u of jij juf Marlies en Thomas willen feliciteren? Wij verzamelen de gelukwensen en als we binnenkort op kraamvisite 
gaan nemen we ze mee!) 

 
 
Tot slot wens ik u en jullie allen namens mijn gemotiveerde collega’s een goed weekend toe en tot 
de volgende Vrijdagbrief! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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