WEEKBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 37 Nummer 19, 31 januari 2019

Woensdag 13 februari
18 t/m 24 februari
Zaterdag 9 maart
Woensdag 27 maart
Vrijdag 5 april v.a. 16.00 uur

Beroepenbeurs groep 8 in aula
Voorjaarsvakantie
Emma- voorjaarsschoonmaak
Ouderavond met René van Engelen: Verschil jongens/meisjes
Koningin Emma 80 jaar!! Feest!

Beste ouders/verzorgers,
Alweer (bijna) een week voorbij. Morgen over drie weken start de voorjaarsvakantie. Vrijdagmiddag
15 februari gaat voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur de
schooldeur voor een week dicht. De groepen 5 t/m 8 beginnen
hun vakantie om 15.00 uur. (* zie ook onderaan deze Weekbrief)

Maar zover zijn we nog niet, in vogelvlucht enkele belangrijke zaken:
 Morgen, vrijdag 1 februari, om 16.00 uur wordt de planning voor de oudergesprekken via
Social Schools opengesteld. Alleen via deze weg kunt u inschrijven. U heeft tot maandag 4
februari 16.00 uur de tijd om uw gesprek(ken) in te plannen. Op dat tijdstip sluit de
inschrijving.


Volgende week vrijdag, 8 februari, gaan de rapporten mee naar huis.



De week daarop vinden alle gesprekken plaats. Ook onze schoolverlaters gaan die week,
samen met hun ouders, hun definitieve schooladvies (Voortgezet Onderwijs) horen. Altijd
weer een bijzonder moment.

Vandaag, donderdag 31 januari, gaat er een brief per gezin mee op papier. Een belangrijke brief. Een
oproep voor alle gezinnen om er voor te zorgen dat iedereen over een account in
Social Schools beschikt. U, die dit ook al leest via Social Schools, krijgt deze ook nog
via deze bekende weg te lezen.
Graag uw speciale aandacht voor het strookje onderaan de bewuste brief. Want ook
voor Social Schools dienen we, in het kader van de AVG, een ondertekende verklaring van u te hebben
voor het delen van de beelden via dit medium. Dank!
Volgende week donderdag 7 februari komen medewerkers van de Stichting “De Jarige Job” naar
onze school om het spectaculaire bedrag van € 1000,-- in ontvangst te
nemen. Tijdens de kerstperiode in 2018 hebben we dit met elkaar
(ouders, kinderen en team) bij elkaar gespaard.
Iedere groep overhandigt die dag zijn/haar eigen spaarkaart. We
zullen er, daar kunt u van op aan, een mooi en feestelijke moment van
maken.
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Mad Science:
101 kinderen hebben zich ingeschreven voor deze Naschoolse Activiteit. 5 groepen
gaan vanaf dinsdag 12 februari van start. 3 om 15.30 uur en 2 om 16.30 uur. Alles is
georganiseerd. We hopen op veel plezier en leuke leermomenten!

Kleuteringang aan de Raafstraat:
Met zoveel leerlingen en daarmee verkeersstromen gaat het meestal heel goed rond de school. Maar
een enkele keer komt een ouder naar mij toe om de zorg te uiten. Aan de kant van het kleuterplein
staan, vooral ’s middags, meerdere auto’s half op de stoep geparkeerd waardoor de doorgang
regelmatig wordt belemmerd. Gelukkig heeft dit nog geen
noemenswaardige ongelukken opgeleverd maar ik wil u vragen om hier
niet te parkeren. Namens ouders en zeker de kinderen: Dank!

*Iedereen weet dat inmiddels, maar toch…voor de zekerheid: vakantieverlof vooraf of aansluitend
aan de voorjaarsvakantie aanvragen? Kort door de bocht: het heeft geen zin, we mogen geen verlof
verlenen.

Namens het enthousiaste team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een
mooie weekend toe en tot de volgende weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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Afbeelding voorbeeld Social Schools
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