VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 37 Nummer 1, 7 september 2018
Beste ouders/verzorgers,
Ma 10 sept
Informatieavond 18.30 uur groepen 3;4;4/5 en om 19.30 uur groepen 1/2
Ma 11 sept
Informatieavond 18.30 uur groepen 7 en 8 en om 19.30 uur groepen 5 en 6
Di 18TOI
t/mTOI
vrijTOI
21 sept
Kamp
groepen
8
voor alle
kanjers
van groep
8! Wij wensen hen volgende week heel veel plezier en
Wo 26
t/m vrij
sept
Schoolfotograaf
succes
met28
het
opvoeren
van hun musical ‘De tent op z’n kop’.
Wo 3 okt
Leerlingen vrij – margedag
Wo 10 okt
20.00 uur Ouderpanel
Beste ouders/verzorgers,
Welkom terug. Zo’n eerste week na de zomervakantie is weer zo voorbij en geeft ons allemaal het
gevoel of we niet weggeweest zijn. Dat is natuurlijk anders voor
onze nieuwe leerlingen. Natuurlijk de kleuters maar ook kinderen
in hogere groepen. Samen met hun ouders nieuw op de Koningin
Emmaschool. Dat lijkt me superspannend! Wij zijn in ieder geval
blij dat jullie er allemaal (weer) zijn. Welkom en een hele mooie
tijd!
Het weer is wel totaal anders dan wat we hebben meegemaakt in die 6 vrije weken (en daarvoor).
De regen zorgt er voor dat pauzes buiten vaak niet door kunnen gaan. En dat bewegen is zo nodig.
Laten we hopen dat het in ieder geval dan wel droog is .
Met een nieuw schooljaar worden nieuwe regels afgesproken en oude regels hernieuwd. Altijd goed
om daar weer aandacht aan te besteden. In de bijlage bij deze
Vrijdagbrief staan de geldende afspraken in en om de school onder
elkaar. Met bijna 500 leerlingen en op gezette tijden veel
volwassenen, zijn (verkeers-)regels in het gebouw een goede
gewoonte. Wil uw aandacht daarvoor vragen en helpen om dit vast te
houden door het jaar heen. Want dat laatste is, ook voor ons, een
uitdaging. Ik zal er waarschijnlijk ook, op verschillende momenten, steeds weer even aandacht aan
besteden in de Vrijdagbrief.
De tweede schoolregel voor de komende week is:
LUISTEREN DOEN WE GOED ZODAT WE WETEN HOE HET MOET
De acties rond de werkdruk- en salarisperikelen voor de leerkrachten vindt nog
steeds doorgang en verdient alle aandacht! Maar de salarissen en werkdruk voor
leidinggevenden en ondersteunend personeel vallen daar niet onder. Daar waar onze
collega’s een terechte salarisverhoging krijgen blijven Marieke en ondergetekende achter. En in het
verlengde daarvan zullen ook onderwijsondersteuners de aandacht krijgen die ze verdienen.
Conciërge Fred en secretaresse Esther mogen niet worden vergeten. Een inhaalslag is nodig om dat
te kunnen blijven doen wat we moeten doen en wat iedereen van ons verwacht. De AVS (Algemene
Bond voor Schoolleiders) heeft ons opgeroepen om een signaal naar buiten af te geven. Schrik niet,
geen staking, maar een signaal.
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Komende WOENSDAG 12 SEPTEMBER
om 12.00 uur, zullen wij (en met ons op
meer scholen) een ontruimingsoefening
doen met de hele school.
Het brandalarm zal dan afgaan en we
zullen allemaal naar buiten komen.
De kinderen gaan na de
ontruimingsoefening dan ook meteen naar huis.
Een goede en zinnige oefening voor iedereen en opnieuw een signaal naar de politiek.
DUS: WOENSDAG ZULLEN DE LEERLINGEN, als alles volgens plan verloopt, EERDER UIT ZIJN!!
(tussen 12.00/12.15 uur)
Komende maandag en dinsdag vinden de informatieavonden plaats. Bovenaan deze Vrijdagbrief
ziet u de data en de tijden. Na het info-moment in de klas bent u van harte
uitgenodigd op de info-markt in de aula. De leerkracht wijst u de weg. Op deze
‘markt’ informatie over de nieuwe Privacywet, onze Intern Begeleiders stellen
zich voor, de nieuwe Verkeerscommissie maakt graag met u kennis en natuurlijk
zijn de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Welkom!
Ter info: https://www.kennisnet.nl/artikel/mogen-leraren-en-ouders-fotos-maken-van-leerlingen/

Digiduif wordt op maandagmiddag 17 september overgezet (geüpgraded) naar Social Schools.
Eerder lieten wij u dit weten. Omdat we in het kader
van de nieuwe Privacywetgeving geen leerlinglijsten
meer mogen uitdelen is de vraag aan u om de
gegevens in dit beveiligde ouderplatform te plaatsen.
U kunt daar uw gegevens actueel houden en aangeven/aanvinken of u dit met medeouders uit de
betreffende jaargroep wilt delen. De school kan altijd bij alle ingevoerde gegevens komen.
Meer info: https://www.socialschools.nl/veranderingen-socialschools#veranderingen-ouders
We houden u op de hoogte!

Nog iets nieuws: vanaf komende maandag krijgen alle leerlingen een echte Koningin
Emma-gymtas. Aan de kapstokken zien we dan vervolgens alleen de gewone rugtas en
de Emma gymtas. (de ‘eigen’ gymtassen mogen dus mee naar huis)
De gymtas krijgen alle leerlingen aan het begin van hun schoolcarrière en het is de
bedoeling dat deze de hele schoolperiode meegaat. We zijn er helemaal trots op!

Er valt vast en zeker nog veel meer te vertellen, maar dat doen we komende maandag en dinsdag
tijdens de informatieavonden en in al die Vrijdagbrieven dit nog gaan volgen.
Voor nu wens ik u en jullie, namens mijn super-team, een topweekend toe, tot maandag en/of
dinsdag én tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

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

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Wo 3 oktober 2018
Vrij 19 oktober t/m ma 29 oktober 2018
Vrij 21 december 2018 12.00 uur t/m zo 6
januari 2019
Za 16 februari t/m zo 24 februari 2019
Do 7 maart 2019
Vrij 12 april 2019 Koningsspelen
Vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019
Do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
Za 8 juni t/m wo 12 juni 2019
Do 11 juli 2019 Laatste schooldag 18/19
Vrij 12 juli t/m zo 25 augustus 2019

Margedag
Herfstvakantie incl. 2 studiedagen team
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Margedag
Continurooster (5 t/m 8) tot 14.00 uur
Meivakantie
Vrij rond Hemelvaart
Pinksteren incl. 2 margedagen
Continurooster tot 14.00 uur
Zomervakantie
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