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Beste ouders/verzorgers, 
 
Een nieuwe Vrijdagbrief en dan op de vrijdag. Zoals het hoort.   
 
Afgelopen week namen we afscheid van collega Lidewij. Komende week nemen we ook afscheid van 
collega Loïs Delissen. Na 34 jaar onderwijs neemt zij afscheid van de Koningin Emmaschool en gaat 
met pensioen. Loïs heeft tot op de dag van vandaag veel voor de KES betekent. In haar kennis, haar 

inzet en betrokkenheid en heel specifiek in haar rol als bouwcoördinator. Loïs 
hoort bij de Koningin Emmaschool en het zal van beide kanten moeilijk zijn om 
haar echt los te laten als directe collega. Morgen is zij echt voor het laatst in de 
school en volgende week vrijdagavond zetten we haar, met het team, oud-
collega’s en familie, nog eens goed in het KES-zonnetje!  
 

Het woord is aan Loïs: 
Met pensioen 
Na ruim 26 jaar met heel veel plezier op de Koningin Emmaschool werkzaam geweest te zijn, ga ik per 
1 oktober met pensioen.  
Ik kijk terug op een heel boeiende tijd. “Onderwijs, elke dag anders!” is echt geen loze kreet. Dat 
maakt werken in het onderwijs juist zo leuk. Ieder kind heeft zijn eigen behoeftes en mogelijkheden. 
Om dat goed te begeleiden is een uitdaging en geeft veel dynamiek in de klas. Het was fijn om een 
stukje te mogen bijdragen aan hun ontwikkeling.  
Natuurlijk zal het prettig zijn om wat meer vrije tijd te hebben. Maar ik zal ook zeker zo nu en dan op 
school komen om een handje toe te steken. Want dat ik de school ga missen, weet ik wel zeker. 
Hierbij wil ik alle kinderen, hun ouders en verzorgers. maar ook mijn collega’s bedanken voor het 
vertrouwen en voor de goede tijd die ik heb gehad op de Emmaschool. 
 
Hartelijke groet, 
Loïs Delissen 

 
Dank Loïs voor alles wat je voor de Koningin Emmaschool betekend hebt!  
 
Vanmorgen kreeg ik vragen over het inbrengen van kleding voor de kledingbeurs. Omdat ik dat niet 
direct paraat had ben ik op zoek gegaan en kom op een professionele blogspot waar alle informatie 
op te vinden is. Onderaan vindt u nogmaals de flyer met aankondiging en als u op deze link klikt dan 
komt u bij alle informatie die u nodig hebt. http://emmabeurs.blogspot.nl/ 
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AGENDA 
v.a. maandag 25 september Startgesprekken 
Donderdag 5 oktober  Staking Basisonderwijs  Koningin Emmaschool gesloten 
Herfstvakantie   21 t/m 29 oktober 2017 
Woensdag 1 november  Kledingbeurs (zie deze Vrijdagbrief) 
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De school komt weer strak in de verf. Daarmee kijken we ook weer eens goed naar het struikgewas 

rond het gebouw en constateren dat die weer aandacht nodig heeft. 
Snoeien en ruimen. Onze zeer gewaardeerde collega Fred pakt dat 
natuurlijk op maar het zou fijn zijn als hij daar een paar extra handen bij 
kan krijgen. Wie van u zou Fred (op korte termijn) willen helpen om het 
aanzien rond de school weer acceptabel te maken? Dat zou fantastisch 
zijn! Mocht u daar tijd voor hebben wilt u dan contact met Fred 
opnemen? Alvast onze grote dank! 

 
Volgende week donderdag 5 oktober staken we. De Koningin Emmaschool is dicht. Met veel 
collega’s reizen we af naar Den Haag om ook daar onze stem te laten horen. Een aantal collega’s 
blijven ook in Haarlem om het ‘fort’ te bewaken. Het blijft een overwinning om de schooldeuren 

dicht te houden. We zijn het niet gewend en willen er ook niet aan wennen. 
Maar we vinden het nu echt tijd om een signaal af te geven. En geloof me, in 
eerste instantie echt niet om salarisverhoging (hoewel dat best mooi zou zijn) 
maar om aandacht, ruimte en geld om uw kinderen en onze leerlingen dat te 
kunnen bieden wat er van ons gevraagd wordt.  
Er is veel begrip voor deze actie van u als ouders en daar wil ik u, ook namens 

mijn collega’s, voor bedanken.  
 
NIEUWE KLEUTERS 
Na de zomervakantie zijn er weer heel veel nieuwe kleuters bij ons op school gekomen. 

In groep geel zijn dat Nilayda, Bas, Angelina, Manuel, Jaelyen, Victor en 
Mick. 
Groep blauw verwelkomde Tijn en Mika. 
In groep rood  kwamen Ivy, Nora, Luke, Gijs, Chloé en Lize erbij. 
Groep groen kreeg Max Veldman erbij en groep roze Naomi. 

We wensen jullie met jullie ouders een hele fijne tijd toe bij ons op school! 
 
Dat was het voor deze week. Namens mijn steeds weer opnieuw gemotiveerde collega’s, wens ik u 
en jullie een fijn weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
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