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Beste ouders/verzorgers,  
 
De Weekbrief een dagje later dan gewoonlijk. Gisteren mocht ik een dagje meedraaien met het 
kamp van groep 8 op Texel. De tocht op de garnalenboot is altijd al een succes maar met prachtig 

weer was het helemaal genieten. De sfeer is goed, het is ronduit gezellig. 
Vandaag komen ze 
alweer terug met 
een tas vol verhalen 
en ervaringen.  
 
 

 
 
 
Lieve collega’s en kampouders  enorm 
bedankt voor jullie 24/7 inzet voor deze 
groepen. De opmaat naar een prachtig 
laatste schooljaar op de EMMA.  
 
 
 
 
De operatie van collega Esther (secretaresse) is goed verlopen. De nieuwe knie gaat haar helpen om 
pijnvrij te kunnen bewegen. Maar dat duurt nog wel even. Er is tijd nodig om goed te revalideren. Zo 
lang Esther nog niet ‘live’ aanwezig kan zijn vangen we met elkaar de verschillende taken op en 
hebben we een aantal uur per week hulp van Jolanda Mens, mijn ‘oude’ steun en toeverlaat van de 

Bavinckschool. Dat waarderen we enorm!  
 
Onze Fred ligt nog in het ziekenhuis. Er is nog steeds onderzoek nodig 
om achter de juiste behandelingen te kunnen komen. Hij waardeert de 
aandacht van een ieder enorm. Het is nog al wat om vanuit zo’n 
werkzaam leven op dit moment zo afhankelijk te moeten zijn. Maar 
het komt vast en zeker goed!! 
 

Fred en Esther: van harte beterschap allebei!!! 
(kaartje sturen? In mijn kantoor (op het bureau) staat een rieten mand, collega’s die op bezoek gaan 
bij één van de twee, nemen de inhoud mee.) 
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http://www.kon-emmaschool.nl/


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

Nog (lang) niet alle ouders hebben voor hun kinderen het AVG-toestemmingsformulier online 
ingevuld. 305 tot nu toe. We hebben er dus nog 180 te gaan. Ter 
herinnering: de formulieren moeten per kind worden ingevuld!  
Ik stuur het nog een keer door.  
Volgende week zullen mijn collega’s u benaderen mocht het nog niet 
ingevuld zijn! 

 
Geweldig: 6 ouders hebben zich aangemeld voor het netjes houden van de pleinen 
en wellicht ook voor de tuinen die weelderig groeien. Er is een appgroep 
aangemaakt en de eerste data worden al afgestemd. Bijvoorbaat onze dank!! 
 
De schoolgids 2019-2020 is bijna klaar en zal voor 1 oktober a.s. op onze website 
verschijnen, waar u overigens veel informatie vindt over bijv. Ouderraad, Medezeggenschapsraad, 
protocollen en meer.  
In de schoolgids vindt u ook informatie over wat te doen met een klacht of vraag waar u raad bij 
nodig heeft. Als dat niet (in eerste instantie) met de leerkracht of ondergetekende kan plaatsvinden 
dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersonen: Margreet Peschar, Bianca van Dam 
of Dorine Balk.  
 
Dan nog dit: we staan voor een jaar waarin we onze eerder vastgestelde Schoolmissie/-visie weer 
tegen het licht gaan houden en gaan herijken.  
De start van dit proces zal plaatsvinden op donderdag 26 en vrijdag 27 september a.s.  
We gaan met het hele team naar Parnassia aan Zee in Bloemendaal. Daar duiken we twee dagen 
onder om met elkaar aan de slag te gaan om de missie en visie voor de komende jaren helder te 
krijgen. 
De kinderen zijn die dagen vrij!! (ter herinnering) 
 
Onderaan de weekbrief nogmaals de tijden waarop we het beste telefonisch te bereiken zijn. Mocht 
het heel dringend zijn en de school is niet bereikbaar dan kunt u op maandag tot en met donderdag 
altijd mijn werktelefoon bellen: 0647023886   
 
Dat was het voor vandaag. We gaan een mooi nazomers weekend tegemoet. Namens het zonnige 
team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een goed weekend toe en tot de volgende 
weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
De telefoon moet altijd bereikbaar zijn op deze tijden: 
8.00-8.30 uur  Groep 8 leerlingen nemen de telefoon op om afwezigheid van leerlingen te  
   noteren 
8.30-9.00 uur  Eén van ons heeft de telefoon in bereik om op te 
nemen 
11.30-12.00 uur idem 
14.30-15.00 uur idem 
 
Mooie tip voor komend weekend: de monumentendagen waarin ook het Korenlint plaatsvindt. Een bijzonder 
koor beluisteren? Kamerkoor Les Moucherons (oftewel De Muggen) o.l.v. Antje de Wit op zondag 15 september 
om 14.00 uur in de Wilhelminakerk aan de Gedempte Oudegracht en/of om 16.00 uur in de Beinumzaal in de 
Philharmonie. De concertjes van ongeveer 20 minuten zijn vrij te bezoeken en te beluisteren.   
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0uIiYtc3kAhWQKVAKHfKoACUQjRx6BAgBEAQ&url=https://nieuwestap.nl/toestemming-vragen-aan-kind-voor-nieuwe-relatie/&psig=AOvVaw3vQzTMfq4rbNGcMNamLunQ&ust=1568450930652046
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUkIeytc3kAhUHfFAKHcxGAcoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.marktplaats.nl/a/diensten-en-vakmensen/tuinmannen-en-stratenmakers/m1401143295-tuinman-voor-allerlei-klussen.html&psig=AOvVaw3VzY3-K0EmGt0umUGGQJCu&ust=1568450986136588


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/

