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Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog één dag en dan begint de herfstvakantie. Een vakantieweek waarin mogelijk nieuwe 

maatregelen ivm COVID-19 worden afgekondigd. Vooralsnog verwacht ik geen 
wijzigingen op schoolniveau maar mocht dit toch zo zijn dan zal ik u in de loop van 
volgende week op de hoogte brengen. Let wel: er zijn nu geen aanwijzingen om dat 
te vooronderstellen, maar het wijzigt soms per dag……….. 

 
Als we in de groepen over de vakantie praten vertellen meerdere leerlingen dat ze op vakantie gaan. 

Van harte gegund natuurlijk. We stellen het op prijs dat mocht u naar een 
land gaan wat een negatief reisadvies heeft gekregen u samen met uw 
kind/kinderen de aangegeven periode in quarantaine blijft bij terugkomst. 
Zo kunnen we er ook binnen de school voor zorgen dat er geen 
besmettingshaarden ontstaan. Dank! 

 
Op dit moment geen Coronabesmettingen binnen de school. Wel in een aantal gezinnen waardoor 
leerlingen thuis moeten blijven, in quarantaine. Er is vraag naar 
thuiswerk voor leerlingen die noodgedwongen thuis moeten blijven. 
Omdat er met regelmaat afwezigheid is van leerlingen en van personeel 
en we het voor een ieder overzichtelijk en duidelijk willen houden 
hebben we als team het volgende afgesproken: 

 Als een leerling thuis moet blijven ivm ziekte of COVID besmetting van een huisgenoot dan 
geeft de leerkracht in overleg met ouders (t)huiswerk mee vanaf de 6e dag van afwezigheid.  
In eerste instantie is dat op papier.  

 Omdat Gynzy (digitale lessen) niet meer gratis beschikbaar is zoals eerder dit jaar, werken 
we momenteel hard aan een vervanging daarvan zodat het aanbod (Thuiswerk) op korte 
termijn digitaal kan worden aangeboden. U begrijpt dat dat weer een extra inspanning vraagt 
van ons allemaal. We hopen dit op korte termijn (doel is eind november) beschikbaar te 
hebben. 

 Net zoals tijdens de lockdown in maart zullen er dan thuis devices beschikbaar moeten zijn. 
 
We zullen u via dit medium of via Social Schools op de hoogte houden van de ontwikkelingen..  
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Za 10 t/m Zo 18 oktober   Herfstvakantie  
1e schooldag na herfstvakantie  Maandag 19 oktober 
  
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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Bij deze Weekbrief vindt u een Ouderbrief betreffende het 
Mediapaspoort. Ter informatie. We zijn, o.l.v. onze eigen ICT’ers Cindy 
Zoon en Sabrina Ravenhorst, in de klassen begonnen met een serie 
lessen rond Mediawijsheid. Die wens was er al een hele tijd en nu is de 
start gemaakt.  

 

 
Bericht van de medezeggenschapsraad 

Aangezien de informatieavond in het begin 
van het schooljaar niet door kon gaan 
hebben wij helaas geen gelegenheid gehad 
ons aan jullie voor te stellen. Daarom wil ik 
(vz) graag van de gelegenheid gebruik 
maken jullie iets meer te vertellen over de 
medezeggenschapsraad (MR). 
De MR vertegenwoordigt zowel ouders als 
medewerkers van de school, is een klankbord 

voor de directie en heeft als doel de stem van ouders en leerkrachten te laten horen bij het 
bepalen van het beleid van de school. De MR streeft naar kwalitatief goed onderwijs in een 
veilige omgeving en vindt het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op school 
thuis voelen. Om dit voor elkaar te krijgen vergaderen wij 8 keer per jaar met de directie, 
waarbij we alle ontwikkelingen en beleidsplannen kritisch volgen, en opbouwend advies 
geven aan de directie 
 
Het MR team bestaat dit jaar uit de volgende ouders en leerkrachten: 

 Jos Rohling, voorzitter, vader van Rens (groep 7) 

 Carlos van der Aa, vader van Dominique (groep 7) en Jasmijn (groep 2/3) 

 Suzanne van Engeldorp Gastelaars, moeder van Severine (groep 5) 

 Rutger van Boekel, vader van Vera (groep 2) 

 Anneke Wubs, leerkracht groep 6 

 Lia van Dalen, leerkracht TOPPklas 

 Marieke Roest, leerkracht groep 5 

 Annika van den Hoff, leerkracht groep 3 

 
Wij staan vanzelfsprekend open voor opmerkingen en suggesties van ouders en 
personeelsleden en zijn altijd bereid om alle zaken die de Koningin Emmaschool betreffen te 
bespreken. 
 
De eerste vergadering van de MR vond plaats op 23 september. Daarin was de Corona 
aanpak natuurlijk een belangrijk gespreksonderwerp. Zo werd de ouderavond zeer gemist 
door de leerkrachten, die heel graag de ouders hadden willen zien in levende lijve om elkaar 
beter te leren kennen. De ouders vonden wel dat de informatie die digitaal gegeven is door 
de leerkrachten aan de ouders over het komende schooljaar prima was.  
 
Verder zullen de oudergesprekken grotendeels digitaal (via Google Meet) gaan plaatsvinden. 
Ook liggen er scenario’s klaar voor allerlei Corona maatregelen, zoals wat te doen als een 
kind langere tijd thuis moet blijven, of als een leerkracht langere tijd thuis moet blijven, of 
hoe ga je om met weer een eventuele lockdown. Overal liggen stappenplannen voor klaar en 
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zijn er tijdspaden die gevolgd gaan worden in verschillende situaties. Het blijft al met al 
lastig. 
 
Daarnaast is gesproken over de ouderbijdrage voor dit jaar. Omdat de schoolreisjes vorig 
jaar niet zijn doorgegaan is dat geld van vorig jaar nog ‘in de pot’ en deze component van de 
vrijwillige ouderbijdrage zal dan ook niet geïnd gaan worden dit schooljaar (leerlingen die 
later het jaar zijn ingestroomd en dit deel nog niet betaald hebben zal wel gevraagd worden 
dit te betalen). 
 

Verheugd vertelde onze directie ook dat de Koningin Emmaschool mee gaat doen aan de 
pilot van TWijS voor gescheiden afvalinzameling. Een van de leerlingen uit groep 7, Kees-Jan 
Steman, heeft zich hier specifiek hard voor gemaakt met dit mooie resultaat. Goed gedaan! 
 

Tenslotte hebben we uitgebreid de eerste versie van het schoolplan besproken. Het 
schoolplan moet iedere vier jaar worden aangepast voor de volgende vier jaar. Hierin staat 
het beleid van de school in grote lijnen, met daarin welke richting de school op wil. De eerste 
versie is goedgekeurd en er zijn suggesties gegeven voor voltooiing van het plan. 
 
Als u vragen heeft, kunt u een van ons aanspreken. Mailen kan ook naar mr.kes@twijs.nl. 
Bekijk ook onze pagina op de website van de school via “Onze school  
Medezeggenschapsraad”. 
  
Doe je al mee met een challenge? 

Het eerste bedrag is binnen! Wat geweldig dat er al leerlingen 
enthousiast aan de gang zijn gegaan om zich te laten sponsoren 
voor het goede doel International China concern 
http://www.chinaconcern.nl/  Van armbandjes maken, zoveel 
mogelijk rondjes rijden in een rolstoel, zo vaak mogelijk de trap 
op en af of zo lang mogelijk in een korte broek lopen(brrr). 
Allemaal om de verlaten kinderen met een beperking in China te 
helpen! Iedereen kan zich nog aanmelden en meedoen tot en 
met 31 oktober! Alle informatie en instructies rond de actie staan 
op een online platform, www.supp.to/icc-challenge. In de 

volgende link staat een stappenplan  https://supp.to/icc-challenge/blog/aan-de-slag-met-de-
challenge  Informatie en nieuwe lijsten met QR scancode zijn te verkrijgen bij juf Margreet Peschar  

 

Namens ons betrokken team wens ik u en jullie allen een goede herfstvakantie toe. Dan zien we 
elkaar op maandag 19 oktober weer terug voor het tweede deel van dit bijzondere schooljaar.  

Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen    
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