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Vrij 28 augustus

filmpje en informatie van groepsleerkrachten via Social Schools

Beste ouders/verzorgers,
De tweede week is bijna achter de rug. Een periode waarin meerdere collega’s, waaronder ikzelf,
een Coronatest hebben ondergaan. Dat is ook de reden waarom hier
en daar een invaller voor de groep staat en we letterlijk uit beeld
zijn. Heel fijn dat er invallers voor de groep beschikbaar zijn
maar….we zijn er liever zelf.
De tests zijn tot nu toe allemaal negatief. Superfijn en een
opluchting. Hoe dan ook, we zijn en blijven voorzichtig.
Het advies is om zoveel mogelijk te ventileren binnen het gebouw. Hier ontkomen
we niet aan. Nu het buiten koeler wordt grijpen we eerder naar een vest of trui. Wilt
u er voor zorgen dat uw zoon/dochter een extra vest of trui mee heeft (of aan doet)
zodat het voor hen ook behaaglijk blijft?
A.s. maandag starten we weer met de telefoondienst. Dat houdt in dat steeds twee leerlingen uit de
groepen 8 ’s morgens van 8.00-8.20 uur bij de telefoon zitten om u te woord
te staan bij bijvoorbeeld een ziekmelding van uw zoon/dochter. Om 8.20 uur
gaan zij de klassen langs om de absenten door te geven en vervolgens naar
hun eigen klas te gaan.
(Natuurlijk kunt u ziekmeldingen ook digitaal via Social Schools doorgeven).

Soms bestaat er twijfel over wel of niet thuisblijven. Voor ons is dat ook steeds weer
een zoektocht. Gelukkig kregen we gisteren twee zgn ‘beslisbomen’ waarmee we
kunnen onderzoeken wat de beste beslissing is. We doen ze bij deze Weekbrief voor u
ter informatie.
LET OP: er is er één voor jonge kinderen en één voor de oudere leerlingen.
Afgelopen schooljaar hebben we met veel plezier de Buurtschaak een plek in de school gegeven.
Helaas is dat momenteel niet mogelijk. Maar gemotiveerd als ze zijn hebben ze een alternatief
gevonden. Zodra het weer kan zijn ze opnieuw van harte welkom!
“Schaken is goed voor je hersenen maar ook heel leuk. Helaas
kunnen de schaaktrainers vanwege de Corona maatregelen geen
les meer geven in de Emmaschool maar schaken is ook heel
geschikt om online te leren en te spelen. Vanaf medio september
begint er weer een digitale serie van 16 schaaklessen voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. Je kunt kiezen of je meedoet op donderdag
of vrijdag en je logt dan thuis in op je eigen computer. De ‘inloop’ is
vanaf 15.15 uur en de les is van 15.30 tot 16.30 uur. Het is voor
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zowel beginners als voor kinderen die al kunnen schaken. De kosten zijn 60 euro per kind. Aanmelden
kan via deze link , meer informatie op www.buurtschaak.nl “
Morgenmiddag, vrijdag 28 augustus, rond 17.00 uur komen de filmpjes en informatie van de
collega’s via Social Schools naar u toe. Lees de bijgeleverde informatie goed door. Belangrijk voor nu
en de nabije toekomst.
De TOPPklas is deze week van start gegaan, de Caleidoscoop begint komende week. De leerlingen en
de groepsleerkrachten raken aan elkaar gewend. Langzaam maar zeker vinden we onze weg in het
‘nieuwe normaal’. Samen moet het lukken.
Namens ons gemotiveerde team wens ik u en jullie allen voor later een fijn weekend toe en tot de
volgende Weekbrief,

Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

P.S. Voor alle zekerheid hieronder voor een laatste keer de vakanties en vrije dagen. U kunt deze vrije
dagen altijd terugvinden in de jaarkalender van Social Schools.

Vakantierooster incl. studie- en margedagen 2020-2021
Koningin Emmaschool
Ma 21 september 2020

Studiedag 1 t/m 4 – leerlingen groep 1 t/m 4 vrij

Za 10 t/m Zo 18 oktober 2020

Herfstvakantie

Wo 18 november 2020

Studiedag 1 t/m 8 - leerlingen vrij

Vrij-mi 4 december 2020

Na viering Sinterklaas 12.00 uur vrij

Vrij-mi 18 december 1 t/m 8

12.00 uur vrij

Za 19 december ’20 t/m zo 3 januari ’21

Kerstvakantie

Za. 20 t/m zo 28 februari 2021

Voorjaarsvakantie

Di 30 maart 2021

Studiedag Zelfevaluatie – leerlingen vrij

Vrij 2 en ma 5 april 2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Za 24 april t/m zo 9 mei 2021

Meivakantie

Do 13 en vrij 14 mei 2021

Hemelvaartsdag en vrijdag

Ma 24 mei 2021

2e Pinksterdag
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Do 10 juni 2021

Studiedag Team – leerlingen vrij

Vrij 9 juli 2021

Margedag – leerlingen vrij

Za 10 juli t/m 22 augustus 2021

Zomervakantie
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