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Beste ouders/verzorgers,  
 

Het nieuwe jaar is (warm) begonnen. Vertrouwd, minder vertrouwd of helemaal 
nieuw liepen we afgelopen maandag weer de school binnen. Leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Iedereen (weer) van harte welkom! We kijken uit naar een mooi jaar 
waarin we elkaar in het belang van de kinderen altijd weer kunnen vinden.  
 

Naast nieuwe leerlingen zal het u ook opgevallen zijn dat er nieuwe collega’s in ons team zijn 
gekomen. Een ‘kleine’ opsomming: 

- In groep 2/3 (groen) is Anne Stiphout extra op de maandag, dinsdag en vrijdag. Zij studeert 
dit jaar af aan de PABO en zal bij ons op school alle praktijkervaring op gaan doen.  

- In groep 3A is op de maandag en dinsdag Inez Siezenga begonnen. Haar duo op de overige 
dagen, Annika van Tongeren, is nog gehouden aan haar opzegtermijn en begint direct na 1 
oktober. Tot die tijd zullen collega Lia van Dalen (donderdag en vrijdag) en ondergetekende 
(woensdag) de honneurs waarnemen.  

- In groep 3B ziet u naast collega Lara ook een aantal dagen Joke 
Velraeds. Ook Joke leert het vak en zal één dag in de week voor de 
groep staan. Collega Marianna Gittins zal haar ondersteunen op de 
woensdag tot de herfstvakantie.  

- In groep 5A staat naast Juf Els en Angelique meester Frans van der 
Werf. Ook hij leert meer van het onderwijsvak van twee vakmensen en zal ook dagdelen in 
deze groep gaan overnemen.  

- Naast collega Hanneke is onze nieuwe collega Marieke Roest in 5B gestart. Op de maandag 
en vrijdag. Misschien heeft u haar al vaker/eerder in school gezien? Dat klopt. Haar beide 
kinderen hebben bij ons op school gezeten.  

- Meerdere dagen in het jaar worden collega’s uitgeroosterd om hun lessen voor te bereiden, 
gesprekken te kunnen voeren of administratie te kunnen doen. Naast collega Iris de Zwart is 
Anette in ’t Veld voor de midden- en bovenbouw gestart. Dus als u hoort dat juf Anette in de 
klas was….dan klopt dat.  

Welkom collega’s en heel veel (werk-)plezier op onze mooie school! 
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Informatieavonden: 
Maandag 2 september:  18.30 – 19.30 uur  groepen 1 en 2 

19.30 – 20.30 uur Groepen 4 
 
Dinsdag 3 september:  18.30 – 19.25 uur Groepen 5, 5/6 en 6 
    19.30 – 20.30 uur Groepen 7 en 8      
 
NB. Aansluitend aan de informatie in de klas bent u  van harte welkom op de informatiemarkt in de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Dat betekent dat alle klassen leerkrachten hebben. Maar er liggen nieuwe 
uitdagingen in het verschiet. Inmiddels weten we dat collega’s Loes (7B en 7A)  
en Lianne (8A) een kindje verwachten. Loes in januari en Lianne in februari. We 
zijn ontzettend blij voor onze collega’s en gaan ons uiterste best doen om hun 
verlof goed op te vangen! 
 
Meester Fred: misschien heeft u hem al gemist….. Meester Fred is ziek. Hij is voorlopig even ‘uit de 
running’. We missen hem nu al!  

Natuurlijk vangen we het met elkaar op in de school maar Fred en ik hadden 
net met elkaar afspraken gemaakt om de pleinen, tuinen, achter de 
fietsenrekken schoon te gaan maken en op te frissen. En we wilden al vragen 
of er ouders (of grootouders) zijn die Fred met enige regelmaat willen helpen 
om dat bij te houden.  
Maar ook zonder Fred is dat noodzakelijk. Wie van u zou ons daarmee willen 
helpen? Eenmalig of met meer regelmaat? Ik hoor/lees graag en wij zullen u 

ontzettend dankbaar zijn !! (mail: nanada.klaassen@salomoscholen.nl of via Social Schools) 
 
Bericht van Buurtschaak: 

Schaken is leuk! Op vrijdag 13 september van 15.30 tot 16.30.00 uur 
begint er een serie van 16 schaaklessen in de Koningin Emmaschool. 
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom, beginners en 
gevorderden. De lessen worden gegeven door ervaren en 
professionele schaaktrainers. De eigen bijdrage is 50 euro. Kinderen 
krijgen een eigen schaakboekje, toegang tot een schaakapp en sluiten 
af met een officieel examen. Voor meer details 

zie www.buurtschaak.nl Hier kunt u ook aanmelden! 
 
Komende maandag en dinsdag zijn de jaarlijkse informatieavonden en informatiemarkt. Tijdens deze 

avonden krijgt u in kort tijdsbestek veel informatie waaronder regels rond de 
privacywetgeving. Ieder jaar hebben we uw toestemming nodig voor alle 
informatie die gedeeld wordt via digitale wegen. Dit jaar niet meer op papier 
maar…. inderdaad…. digitaal. U krijgt hier op maandag of dinsdag informatie 
over in de groep maar ook uitgebreide informatie via Social Schools op 
woensdag 4 september a.s. Dus dan kunt u het nog eens rustig nalezen.  

 
Social Schools en actuele bereikbaarheid:  

Vanaf dit jaar bent u verplicht om in uw Social Schoolsaccount de actuele 
bereikbaarheidsgegevens te vermelden. Naam, adres maar zeker de 
actuele telefoonnummers waarop we u kunnen bereiken als dat nodig is. 
Mocht een telefoonnummer wijzigen dan is het ook aan u om dat op die 
plek te wijzigen. Ook daarover volgende week een extra bericht via Social 
Schools.  

 
Nog een paar praktische punten:  

 Op het plein wordt niet gefietst. Niet voor maar ook niet achter. Graag een ieders aandacht 
daarvoor.  

 We zijn vaak bereikbaar maar niet altijd. Vergaderingen, klassenbezoeken, overleggen 
zorgen er voor dat de telefoon niet altijd direct bezet is. Wanneer is er zeker iemand 
aanwezig om u te woord te staan:  

- Natuurlijk vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur om absentiemeldingen aan te nemen. (vanaf volgende 
week weer door leerlingen van groep 8). Overigens kunt u ziekmeldingen ook via Social 
Schools doorgeven.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:nanada.klaassen@salomoscholen.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.buurtschaak.nl&data=02%7C01%7Cnanda.klaassen%40salomoscholen.nl%7C87962cb7f1a0420cde7208d7248976d7%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1%7C1%7C637018045140482655&sdata=zpfMPrRamcgzYlKXRbHYo1X5sYunARFKgmvuG6k9GtE%3D&reserved=0
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- Tussen 8.30 – 9.00 uur 
- Tussen 11.30 – 12.00 uur 
- Tussen 14.30 – 15.00 uur 

 
De kop is er weer af. Alsof we niet weggeweest zijn! Namens het gemotiveerde team van de 
Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een heerlijk weekend toe, tot maandag- of 
dinsdagavond en tot de volgende weekbrief,  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen  
 
 
 
 
In de herhaling en voor alle zekerheid:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Do 26 en vrij 27 september 2019 Studie-2-daagse team –leerlingen vrij 

Za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019 Herfstvakantie 

Vrij 20 december t/m zo 5 januari 2020 Kerstvakantie 

Za 15 februari t/m zo 23 februari 2020 Voorjaarsvakantie 

Vrij 10 april t/m ma 13 april 2020 Goede Vrijdag en Pasen 

Za 25 april t/m zo 10 mei 2020 Meivakantie 

Do 21 mei t/m zo 24 mei 2020 Vrij rond Hemelvaartsdag 

Za 30 mei t/m ma 1 juni 2020 Pinksteren 

Wo 10 juni 2020 Margedag team – leerlingen vrij 

Vrij 3 juli t/m zo 16 augustus 2020 Zomervakantie 
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