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Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april

Studiedag team - leerlingen vrij
Paasontbijt – continurooster vanaf 14.00 uur iedereen vrij
Goede Vrijdag - leerlingen vrij
2e Paasdag - leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
En daar is ze dan: Riley Novée, dochter van onze juf Dionne en haar Paul.
Zusje van Joshua. Op 23 maart werd dit prachtige meisje geboren.
Gefeliciteerd lieve Dionne, Paul en Joshua! Namens ons allemaal wensen
wij jullie heel veel liefde en geluk!!!
Wat een mooi nieuws om mee te beginnen! Gelukkig zijn er nog veel
dingen waar we blij en gelukkig van worden. Dit is er toch wel één van. (wilt
u juf Dionne feliciteren? Geef dan een kaartje mee naar school dan zorgen wij dat die op de juiste plek komt!)

En dan weer over tot de orde van de dag:
 We merken dat het fijn is dat u als ouders ons goed op de hoogte houden van
mogelijke besmettingen binnen het gezin of de directe omgeving. Dat
waarderen we enorm, want dan kan er direct actie ondernomen worden
mocht het nodig zijn.


In het verlengde hiervan de volgende vraag: mochten er Corona gerelateerde ontwikkelingen
in het weekend plaatsvinden en u stuurt de leerkracht(en) een bericht via Social Schools, wilt
u mij daar dan ook bij zetten? Het is niet onze gewoonte om in het weekend de berichten te
lezen maar als er een besmetting is, is het belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen
handelen. Zo is er wellicht altijd iemand die kan reageren. (is er spoed bel dan met 0647023886. Dat is mijn werktelefoon en die staat momenteel ook in het
weekend aan ;-) )



Zoals u wellicht vanmorgen hebt gezien staan de pionnen weer buiten.
We gaan ons best doen om iedereen er weer op te gaan wijzen om de
auto’s niet op de stoepen te parkeren. Zodat onze leerlingen veilig de
school in en uit kunnen gaan. Graag weer ieders medewerking.



En: we gaan ons uiterste best doen om alle drie de buitendeuren op tijd open te doen zodat
de leerlingen meteen naar binnen kunnen. Deze gaan om 8.15 uur open. De collega’s zijn
uiterlijk 8.20 uur in hun lokalen om de leerlingen op te vangen. Als u zich blijft houden aan de
wisselende begintijden dan moet het vast en zeker beter gaan lopen.
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Volgende week donderdag, 1 april, beginnen we de dag met een feestelijk
Paasontbijt voor alle leerlingen. Wilt u uw zoon/dochter die dag een bord,
beker en bestek meegeven (in een plastic tas)? En, niet vergeten een lunch.
We blijven die dag allemaal over, ons lange paasweekend begint die
donderdag om 14.00 uur!

Welkom aan de nieuwe kinderen die onlangs bij ons op school zijn begonnen.
Noëlle in groep blauw en Xavi in groep oranje.
We wensen jullie veel plezier op de Emma!

Tot slot: Onderaan deze Weekbrief vindt u namens Hero Kindercentra informatie over hun
Peuteropvang aan de Kanariestraat. Een mooi aanbod voor de allerjongsten.
Dat was het voor vandaag. Namens ons allen wens ik u en jullie voor later een gezellig weekend toe
en tot de volgende Weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Peuteropvang Hero kindercentra
Op de bovenverdieping in het aan de Koningin Emmaschool gelegen HERO zit
peuteropvang Kanariestraat.
Hier worden elke dag kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar met veel plezier
opgevangen door onze enthousiaste medewerkers Ingrid en Sandra.
Kom je ook gezellig spelen? De peuteropvang bestaat uit een kleurrijk
ingerichte ruimte met verschillende speelhoeken. De kleine helden kunnen,
met helm en al, bouwwerken in elkaar zetten van blokken. Er is een autohoek met een verkeerskleed
en naast de bank in de leeshoek liggen grote kussens waar ze met z’n allen verhaaltjes kijken en
vertellen. Op het ruime dakterras kunnen de kleintjes (veilig) spelen in de zandbak of rijden in een van
de auto’s of driewielers. Wilt u een digitaal kijkje nemen?
https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-kanariestraat/
Heeft u interesse in onze locatie, vraag naar de mogelijkheden via de afdeling plaatsing:
plaatsing@herokindercentra.nl of telefonisch: 023-5123920
Voor inhoudelijke vragen over onze locatie: kanariestraatpeuter@herokindercentra.nl of telefonisch:
023-5391637
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