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Beste ouders/verzorgers, 
 
Onderwijs staat op de kaart. Zoveel is duidelijk na deze 
roerige, afgelopen dagen. Staking niet, staking wel. 
Opnieuw alles in kaart brengen binnen de school, wie 
staakt er wel, wie niet. Want bij meer dan 50% stakers is 
de school gesloten.  
Iedereen bleef bij het eerste standpunt. We leggen het 
werk een dag neer.  
Niet omdat we dat zo leuk vinden (want uiteindelijk moet alles wat woensdag moest gebeuren een 
dag opschuiven) maar omdat we vinden dat we moeten ‘staan’ voor de toekomst van het onderwijs. 
Kinderen zijn de toekomst. En daar willen wij aan bij blijven dragen! Onderaan deze Weekbrief een 
kleine impressie van een delegatie van ons team bij de demonstratie in Amsterdam.  
 

De collega’s op de foto’s hebben toestemming gegeven om deze 
foto’s in de Weekbrief te plaatsen. Met al het beeldmateriaal en 
persoonlijke gegevens is het inmiddels vanzelfsprekend om 
toestemming te vragen aan de betrokkenen om dit te kunnen 
delen via de verschillende media. De wet op de privacy bepaalt ons 
daar steeds opnieuw bij.  

 
 
Het werd ons ook wel weer duidelijk hoe belangrijk een goede samenwerking tussen ouders en 
school is. Meerdere ouders waren gisteren naar de Dam gekomen om leerkrachten een hart onder 

de riem te steken. Het gaat ook om de toekomst van hun kinderen! 
 
Terwijl ik dit schrijf loopt u misschien wel voorbij en zeggen we elkaar 
gedag. Goed om iedereen de afgelopen week weer te zien en meerdere 
malen, als is het vaak kort, nog even te spreken. Dat wordt zeker 
gewaardeerd! 
 

 

Dan een bericht voor de ouders van de groepen 6 : 

In de week van 11 tot 15 november wordt de Tussentest afgenomen in de groepen 6. 
De Tussentest wordt op 1 dag afgenomen door de groepsleerkracht in het eigen lokaal. 
De afname van deze test zal in de groepen 6a, 6b  en 6c op verschillende dagen plaatsvinden en 
neemt een groot deel van de ochtend en een deel van de middag in beslag. 
Het is belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn tijdens de klassikale afname van de Tussentest. 
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Ma 11 november ’19       Sint Maarten, Sint Maarten….. 
Za 16 november ’19         Hij komt, hij komt…… 
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Dat was het voor deze week. Namens ons gemotiveerde team wens ik u en jullie allen een fijn en 
gezellig weekend toe en tot de volgende Weekbrief. 
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Marcus wordt hier geïnterviewd door het Financieel Dagblad voor, wat we 

begrepen, de krant van zaterdag! 

http://www.kon-emmaschool.nl/

