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Beste ouders/verzorgers,  
 

En toen was het opeens herfst….het regent en de ramen moeten open 
blijven. Brrr…..Geeft u een extra trui of vest mee? Ventileren in de school 
is de boodschap en als je stil zit dan is het snel koud.  
 
De derde week is weer bijna om. Langzaam maar zeker vinden we de 
weg in de nieuwe regels en afspraken.  

 
Komende week zullen we weer aandacht schenken aan het parkeren rond de 
school. Omdat we allemaal persoonlijk de ruimte moeten houden en krijgen is het 
noodzaak dat de stoep vrij blijft. Komende week meer in een apart bericht in 
Social Schools. 
 
 

 
Steeds meer leerlingen komen op de step naar school. De steppen kunnen nergens in 
de school ‘geparkeerd’ worden omdat het obstakels zijn die ook bij een controle door 
de brandweer niet worden geaccepteerd. We willen u daarom ook vragen om deze 
niet meer mee te laten nemen.  
 
Bereikbaarheid van de school blijft een aandachtspunt. Zeker nu we elkaar niet vanzelfsprekend op 

het plein of in de school spreken. U weet dat u ons ook kunt 
berichten via Social Schools. Mocht het echt dringend zijn en u krijgt 
ons niet te pakken bel of app dan met 06-47023886 . Dit is mijn 
werkmobiel. In voorkomende gevallen kan ik contact met de 
betreffende collega opnemen.  

 
Komend weekend wordt er binnen de school het één en ander digitaal aangepast. Dat betekent dat 
we dit weekend via die weg niet bereikbaar zijn. Nu moet dat geen probleem zijn maar dit biedt geen 
garantie voor bereikbaarheid op de maandag daarna. Voor alle zekerheid: noteer bovenstaand 06-
nummer mocht het gewone telefoonnummer niet bereikbaar zijn. 
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Di 15 t/m vrij 18 september Kamp groep 8A en 8B 
Ma 21 september  Studiedag groep 1 t/m 4  - leerlingen van deze groepen vrij 
Wo 30 september   Start Kinderboekenweek  
Za 10 t/m Zo 18 oktober  Herfstvakantie  
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Jumboboeken gezocht!  
Naast onze huidige leesboekencollectie breiden we ook steeds meer 
onze dyslexieboekencollectie uit. We vragen regelmatig zelf 
jumboletter-boeken aan, toch zouden we er hier graag meer van 
willen hebben. Mocht u thuis jumboletter-boeken hebben staan 
waar uw zoon/dochter niets meer mee doet, zijn wij hier erg blij 
mee. U mag deze aan de leerkracht van uw zoon/dochter geven, zij 

zorgen dat deze bij onze collectie komt. Alvast bedankt!  
 
Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe kleuters bij ons op school gestart. 
Groep paars: Thomas, Elias, Evan, Julie en Rox 
Groep blauw: Otis, Daan, Guus, Nicky, Juun en Sjoerd 
Groep rood: Sem, Louie, Morris, Tobias en Pim 
Groep oranje: Ivy, Finnley, Lara en Kiki 
Groep geel: Leander, Jorrit, Thomas, Mirthe en André 
 Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op de Emma! 
 
Namens ons betrokken team wens ik u en jullie allen voor later een fijn weekend toe en tot de 
volgende Weekbrief,  
 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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