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Beste ouders/verzorgers,  
 
De informatieavonden liggen achter ons. Veel informatie is al gedeeld met u via Social Schools of via 

een brief i.v.m. de ouderbijdrage. Ook bij ons wordt alles steeds vaker 
via de digitale snelweg verzonden. Denk sowieso al aan deze 
Weekbrief, de toestemmingsformulieren, de bereikbaarheidsgegevens 
via Social Schools. Zoals altijd komen er bij vernieuwingen en 
veranderingen blinde vlekken naar boven. Daarom: als u een vraag 
heeft over deze nieuwe ontwikkelingen of u heeft een goede tip, aarzel 
niet en laat het ons weten. Via Social Schools of in mijn geval mag het 
ook via mijn mailadres: nanda.klaassen@salomoscholen.nl Dank. 

 
Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen rond de gezondheid van meester Fred te melden. Zodra  
meer weet zal ik u dat, in afstemming met Fred en zijn vrouw, laten weten. Om hem een hart onder 
de riem te steken maken we tekeningen en versturen we kaarten. Om hem 
te laten weten dat we hopen dat hij weer heel snel beter is en vooral dat 
hij gemist wordt! 
 
Vanaf komende maandag moeten we collega Esther (secretaresse) een 
paar weken missen. Esther heeft al lange tijd erg veel last van een pijnlijke 
knie. De artsen hebben besloten dat de knie vervangen moet worden. En 
wel a.s. maandag. De ziekenhuisopname zal kort zijn maar de revalidatie 
zal langere tijd in beslag nemen.  
En we kunnen Esther net zo min als Fred missen….. 
Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om alles zo goed mogelijk op te vangen. Maar mocht de 
deur niet meteen worden opengedaan, de telefoon niet direct bereikbaar ….. dan weet u wat de 
oorzaak kan zijn.  
 

En als we het dan toch over de telefoon hebben, nog even herhalen wat we vorige 
week in de Weekbrief vermeldden: 
 

De telefoon is altijd bereikbaar 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 
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10 t/m 13 september  Kamp groep 8 op Texel 
 
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:nanda.klaassen@salomoscholen.nl


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

Een steeds terugkerend aandachtspunt:  
De verkeersstromen rond de school.  

De veiligheid voor en van een ieder.  
Met een kleine 500 kinderen op een school in de buurt is het wenselijk dat 
zoveel mogelijk kinderen op de fiets of lopend naar school worden gebracht of 
zelf komen.  
 
Met mooi weer is dat altijd vanzelfsprekend, maar zodra het frisser, natter wordt 
kunnen auto’s de nodige problemen geven. Tussen bepaalde tijden is het 
verboden te parkeren voor en naast de school (zie de borden). We helpen u er 
aan te denken, maar op onverwachtse momenten brengt Handhaving ook 
bezoeken en bonnen voor verkeerd parkeren zijn niet mals. (Handhaving plant 

dat overigens altijd zelf in, wij hebben daar geen enkele invloed op) 
Met de afwezigheid van Fred doen wij (bij toerbeurt) ons best om voor schooltijd zichtbaar te zijn en 
zullen u vast ook helpen herinneren aan de veiligheid van uw kinderen. Ook hier: bij vragen of een 
tip, aarzel niet. 
 
Bij het uitgaan van de school was het zoeken naar een goede plek om de leerlingen van de groepen 
2/3, 3 en 4 op te laten halen. Vanaf vandaag (ik zet het nu ook nog in een bericht op Social Schools) 
doen we het als volgt:  

 3B  staat voor het eigen lokaalraam  

 2/3 staat voor het eigen lokaalraam (groep groen) 

 3A staat voor het lokaalraam van Colinda (groep geel) 

 4A staat voor het lokaalraam van Alma en Nicolette (groep 
oranje)  

 4B staat voor de directiekamer 
Ouders: willen jullie je dan ook op die manier over het plein verdelen? Dan hebben we allemaal weer 
overzicht! Dank.  
 
Volgende week is een spannende week voor onze schoolverlaters in de groepen 8A, 8B en 8C. Zij 
gaan dinsdagochtend voor 4 dagen naar Texel.  
Lieve allemaal: heel veel plezier, gezelligheid en mooi weer!!!! 
 
Na de zomervakantie is er weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school gestart. Welkom op de 
Koningin Emmaschool en een fijne tijd toegewenst! 
Groep geel: Bas, Jill, Sam en Chad 
Groep rood: Norbi, Isa en Lhoé 
Groep oranje: Vera, Noor, Merinde, Lucie, Adib, Leo, Gijs en Luca 
Groep blauw: Lieke 
Groep paars: Lucian, Fiep, Sarah, Elena, Fien 
 

En dan het allerlaatste nieuws: ook collega Jasmijn verwacht haar eerste kindje. Van 
harte gefeliciteerd Jasmijn! 
2020 wordt een verwachtingsvol jaar!!  
 
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een 

gezellig weekend toe en tot de volgende weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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