
Roerdompplein 19 -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  directeur@kon-emmaschool.nl 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Groep 8 is er klaar voor. Volgende week dinsdag 15 september gaan zij, Corona-proof, voor hun 
kamp naar Texel. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen 
(denk bijvoorbeeld alleen al aan de mondkapjes op de 
veerboot) en ze hebben er zo’n zin in! Natuurlijk hebben we 
een alternatief scenario achter de hand mochten er Corona-
gerelateerde ontwikkelingen zijn. Maar voor nu staat niets hen 
in de weg! Veel plezier met de voorbereidingen allemaal!! 
 
Corona is nog steeds het gesprek van de dag. Ook bij ons op school. Inmiddels zijn er 11 collega’s 

getest. Gelukkig allemaal negatief. Op dit moment zijn Luuk, Etienne, 
Nicolette en Anette ook ziekgemeld. Verkouden. Grieperig. Dat betekent 
dat er eerst een test gedaan moet worden. En dat neemt tijd. Laten we 
hopen dat ook deze testen negatief zijn dan kunnen ook deze collega’s 
weer gewoon hun werk doen. Want dat is wat zij en wij graag willen! 

Gelukkig kan de vervanging nog steeds geregeld worden. De vervangerspool heeft nog steeds 
mensen en collega’s uit ons eigen team zijn ook bereid om extra te komen. Onrustig…. maar….we 
doen ons uiterste best om goed richting te blijven houden.  
 

 
Maandag 21 september zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 
Die dag gaan we met de leerkrachten van deze groepen aan de slag om ons 
onderwijs in deze groep verder te verdiepen en te verbeteren. Zo’n studiedag geeft 
ons de gelegenheid om de kwaliteit te bespreken en goed af te stemmen.  
 
 

 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “En toen..”  

Boeken worden aangeschaft en plannen gesmeed. De 
Kinderboekenweek is ieder jaar weer opnieuw belangrijk 
omdat het lezen gepromoot wordt. Lezen is leuk en 
belangrijk!! 
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-
2020 
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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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Dit was het voor deze week. In Social Schools vindt u morgenochtend een bericht over het verkeer 
rond de school maar voor nu wens ik u en jullie namens ons optimistische team voor later een fijn 
weekend toe en tot de volgende Weekbrief,  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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