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Beste ouders/verzorgers,  

 
De voorlaatste Weekbrief voordat de herfstvakantie gaat beginnen. 
Volgende week vrijdag, 9 oktober, zijn de groepen 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur 
een week vrij. Om 15.00 uur volgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. 
Een week geen school. Om daarna weer op maandag 19 oktober te 
beginnen aan het tweede deel van dit schooljaar.  
 

Zoals u wellicht in de agenda hierboven heeft gezien zetten wij 
op maandag 19 oktober vanaf 19.00 uur de inschrijving voor de 
ouder- en/of pré-adviesgesprekken binnen Social Schools open. U 
kunt zich dan aanmelden voor een gesprek met de leerkracht op 
27 of 29 oktober a.s..  
De inschrijving stopt op vrijdag 23 oktober om 17.00 uur.  
De gesprekken met de ouders voor de groepen 1 t/m 7 zullen 
digitaal plaatsvinden. D.w.z. u krijgt na aanmelding een link om 
online een gesprek aan te gaan met de leerkracht(en).  
 
De pré-adviesgesprekken voor onze schoolverlaters en hun ouders zullen op gepaste afstand ‘live’ in 
de school plaatsvinden. De afspraken daarbij worden later gecommuniceerd.  
 
Van een aantal kanten kreeg ik berichten over een mogelijke ‘kinderlokker’ in onze omgeving. 
Vanmorgen sprak ik met de politie en zij vertelden mij dat er verdachte situaties in de omgeving van 

de Bavoschool waren gemeld maar dat dit nog niet concreet waar te nemen was. 
Politie is zeker alert en vraagt u, mocht u een verdachte situatie denken te zien of 
te ervaren, contact met hen op te nemen. Afhankelijk van de situatie kunt u bellen 
met 112 (spoed) of melding (0900-8844). 
Zodra er concrete zaken zijn waar u van moet weten geef ik dat natuurlijk z.s.m. 
aan u door. Maar dit voor nu.  

 
Vanmiddag staat er een teamoverleg gepland. Tijdens dit overleg zullen de medewerkers van 
Sportfever (de TSO die na de herfstvakantie hier start) zich digitaal presenteren. Ze staan te 
trappelen om te beginnen en wij kijken uit naar hun inzet en enthousiasme.  
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 Za 10 t/m Zo 18 oktober  Herfstvakantie  
 
Ma 19 okt. v.a. 19.00 uur Inschrijven Oudergesprekken 1 t/m 7 online 
Idem     Inschrijven pré-adviesgesprekken ouders en leerling groepen 8 
 
Vrij 23 okt. 17.00 uur  Sluiting inschrijven ouder- en pré-adviesgesprekken 
 
Di 27 oktober   Ouder- en pré-adviesgesprekken 1 t/m 8 
Do 29 oktober   Ouder- en pré-adviesgesprekken 1 t/m 8  
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Komende week neemt Brood en Spelen afscheid. Via deze weg wil ik alle 
medewerkers van Brood en Spelen, die zoveel jaren de overblijf bij ons op school 
hebben vormgegeven, heel erg bedanken voor hun inzet!!  
 

 
Doe mee aan De Challenge (Coronaproof) en help verlaten kinderen met een beperking. 
Op de Koningin Emmaschool willen wij de kinderen meegeven dat het goed is om te delen.  
Daarom sparen we ieder schooljaar voor een goed doel.  
 

Dit jaar gaat alles anders en brengen we graag een (digitale en 
individuele) actie onder jullie aandacht waarmee we geld kunnen 
ophalen voor gehandicapte en verlaten kinderen in China, kinderen 
die juist door het Coronagebeuren meer zorg nodig hebben!  
 
(Stichting International China Concern, www.chinaconcern.nl) 
Kinderen met een handicap in China gaan elke dag de uitdaging aan 
om nieuwe dingen te leren.  
 
Ook als dat soms extra moeilijk is door hun beperking. 
Met de challenge kunnen kinderen op de Emmaschool zelf ook een 

uitdaging aangaan om hiermee geld op te halen voor deze kinderen!  
 
Loop bijvoorbeeld zoveel mogelijk rondjes in je buurt voor de Lele en Huhu challenge.  
Benieuwd naar de challenges?  
 
Kijk eens op https://supp.to/icc-challenge Op de site vind je ook meer informatie hoe je dit als ouder 
kunt begeleiden: https://supp.to/icc-challenge/blog/aan-de-slag-met-de-challenge  
 
Wil je meedoen met je kind(eren)? Je kunt je aanmelden op de bovengenoemde site en daar online 
donaties inzamelen.  
Natuurlijk kun je het sponsorgeld ook contant ophalen of met de QR-code op de flyer. Het contant 
opgehaalde bedrag kun je inleveren bij de groepsleerkracht.  
 
We hopen dat we als Emmaschool samen met u, ons steentje kunnen bijdragen om de verlaten 
kinderen met een beperking te kunnen helpen zich te blijven ontwikkelen, ook in deze Corona tijd!  
 

De actie start vrijdag 2 oktober en eindigt op 31 oktober! We hopen dat jullie 
meedoen en veel succes bij de challenges! 
 
 
Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe kleuters bij ons op school gestart 

Groep paars: Olivia 
Groep rood: Evodie, Eyüp, Maksym 
Groep oranje: Wies, Voss  
Groep geel: Yara, Andre 
 Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op de Emma! 
 

Namens ons trouwe team wens ik u en jullie een gezellig weekend en tot de volgende Weekbrief!  
  
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen  
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