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Beste allemaal,  
 
We zijn weer begonnen. We hebben een fijne en goede start gemaakt. 
Weer zo gewoon mogelijk maar toch nog enigszins aangepast i.v.m. het 
alom bekende virus. Weet dat zodra het kan we weer teruggaan naar het 
‘oude’ of wellicht ‘nieuwe’ normaal!  
 
De entree was in ieder geval feestelijk. Een hartelijk welkom voor iedereen 
maar heel speciaal voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders en natuurlijk 
de nieuwe collega’s die deze week begonnen zijn. We zijn echt ontzettend 
blij dat we geen ‘gaten’ in de formatie hebben en dat we alle klassen 
bemand hebben. Het kostte wat denkwerk maar het is voor nu weer gelukt.  
 

 
We hopen dat jullie allemaal een goede en mooie tijd op de 
Koningin Emmaschool gaan beleven. Wij zullen ons uiterste 
best, in samenwerking met elkaar, gaan doen.  
 
 
 
 

Nieuwe gezichten binnen het team? Zeker: 
 

• Gerben Siezenga in groep 4B. Hij vervangt op dinsdag en woensdag juf Irene die komende 
week met zwangerschapsverlof gaat.  

• Lot Witteveen– onze nieuwe Intern Begeleider naast collega’s Mieke Noom en Neolette de 
Waal. 

• Jorijn Vuyk – leerkracht Caleidoscoop naast Angelique Ekens. 

• Patrick Wilders – leerkracht in groep 6B.  

• Joske van Essen – leerkracht (in opleiding) in 2/3. 

• Anna Arentz – leerkracht (in opleiding) in 7/8.  

• Froukje Breman – leerkracht (in opleiding) in groep 4B. 

• Bianca Vermeulen – leerkracht werkdrukvervanging. 

•  (oud-) collega Anja Bargpeter helpt ons nog uit de nood (heel blij mee) door tot de 
herfstvakantie, samen met juf Lia, de TOPPklas te bemannen. Na de herfstvakantie 
verwelkomen we een nieuwe collega. Wordt vervolgd.  

 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 1 – 26 augustus 2021 

 

 

 

30, 31 aug-2 of 6 sept.  Kennismaking ouders en leerkrachten (zie uitnodiging Social Schools) 
Wo 8 september   Leerlingen groepen 1/2 vrij – studiedag leerkrachten 1/2  
Di 14 september   Schoolreisje groepen 1/2 en 2/3  
Ma 20 september  Schoolreisje groepen 3 en 4 
Wo 22 september  Leerlingen groepen 2/3, 3, 4 en 5 vrij – studiedag leerkrachten 2/3, 3. 4 en 5 
Di 21 t/m vrij 24 sept.  Kamp groep 8 
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En tot slot: juf Manon is weer terug. Na een lange periode van ziekzijn én weer beter 
worden bouwt zij haar uren weer op.  
Starten in groep 6B. Superfijn.  
Welkom terug Manon!! 
 

 
Voor de zomervakantie kwam het onverwachte bericht dat collega Lillian Siemons ons ging 

verlaten. Ze had een baan op de Trapeze geaccepteerd. Van harte gegund natuurlijk maar 
hoe moest het toen met de gymlessen voor de bovenbouw. Via de bekende netwerken 
bleek een oud-stagiaire van collega Cindy net afgestudeerd en wilde met veel 
enthousiasme deze vacature gaan vervullen. Haar naam? Tippi van der Sluis. Zij is de 
gymdocent op dinsdag en vrijdag. Meerdere leerlingen hebben inmiddels met haar 

kennisgemaakt. 
 
Geweldig dat we deze collega’s mogen verwelkomen in ons team. Nu al blij mee!! 
 

De gymsectie (zoals ze zich graag noemen      ) is voortvarend gestart. Het gymrooster heeft u 
ontvangen en, niet onbelangrijk, bij de gymlessen horen ook gedrags- maar ook zeker 
veiligheidsafspraken. Hieronder een overzicht voor de groepen 2/3 t/m 8. (kleutercollega’s stemmen 
dit zelf met de ouders af).  
 
Wilt u met onderstaande rekening houden?? Dank!! 

• Tijdens de lessen dragen de leerlingen sportkleding.  Korte broek,  
t-shirt of gympak en gymschoenen.  

• Die laatste zijn verplicht. Dit mogen geen buiten- of balletschoenen 
zijn.  

• Graag zowel gym-kleding als -schoenen voorzien van naam. Er blijft 
nl. nog wel eens iets achter……. 

• Oorbellen, kettinkjes, armbandjes moeten af tijdens de lessen. Als 
het oorbellen zijn die niet af mogen/kunnen dan moeten deze 
afgeplakt kunnen worden. Geeft u dan alstublieft zelf  papieren hechtpleister mee.  

• Lang haar wordt tijdens de lessen niet los gedragen. Knotje of staart (vlecht) is verplicht.  
 
(NB. Een keer gymkleding vergeten? Dat kan gebeuren. We hebben wel wat reserve maar als alle 
kinderen hun gymkleding altijd mee hebben kunnen we voorkomen dat er niet meegegymd kan 
worden als er niets te lenen valt). 
 
En bij de start van een nieuw jaar is het voor iedereen altijd plezierig om de juiste data op de 
kalender en in de agenda te hebben. In één van de bijlagen het laatste overzicht van de vakanties, 

vrije dagen en een enkele keer een continurooster (dat laatste 
betekent dat alle leerlingen die dag op school eten en dat we om 
14.00 uur uit zijn).  
 
Ouders van groep 1 t/m 4 LET OP: de vrijdag voor de herfstvakantie 
is er voor jullie bijgekomen.  
 

Verlof aanvragen? Dat kan maar, houd daar rekening mee, de regels zijn streng. Als u een aanvraag 
wilt doen gaat u dan naar: Verlofaanvragen - www.kon-emmaschool.nl  Download hier het 
formulier, vul het in en stuur dit naar mijn collega (adjunct-directeur) Marieke Koster. Zij zal de 
aanvraag in overleg behandelen en met u communiceren. U kunt haar via Social Schools bereiken. 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://kon-emmaschool.nl/ouders/verlofaanvragen
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Tot slot: voor de vakantie stuurden wij u (ouders van leerlingen die toen ook op school zaten) een 
brief met uitleg over de inning van de ouderbijdragen etc. in het 
nieuwe jaar. U vindt deze opnieuw, zoals beloofd, hierbij.  
 
Maar……het ministerie van onderwijs heeft besloten dat de 
vrijwilligheid ook echt vrijwillig moet zijn. (wetswijziging vrijwillige 
ouderbijdrage per 1 augustus 2021) Hier werden wij aan het einde van 
de zomervakantie van op de hoogte gebracht. 
 

Herinneringen sturen is dan sowieso niet meer aan de orde. En als er niet betaald wordt door ouders 
voor geplande activiteiten dan mag er geen kind uitgesloten worden. Dat deden we toch al niet dus 
daar verandert niets. Maar hoe dit er nu uit gaat zien voor het komende jaar en wat dat gaat 
betekenen voor de extra bijzondere activiteiten op onze school? Daarover zijn we in overleg en 
binnenkort ook in de MR. We gaan u via deze weg op de hoogte houden.  
 

 
Vanaf a.s. maandag gaat het zwangerschapsverlof van collega Irene Miedema – v.d. 
Weijden in. We wensen je een fijn verlof Irene en veel geluk! Houd ons op de 
hoogte!! 
 
 

Zo’n eerste Weekbrief is altijd een uitdaging. U wordt overvoerd met informatie.  En wij willen niets 

vergeten. Van de collega’s, van mij etc. Voor nu lijkt het me weer voldoende.       
 
Namens ons hardwerkende en betrokken team wens ik u en jullie voor later een heerlijk weekend 
toe en tot de volgende Weekbrief. (zo goed als altijd op donderdag via Social Schools) 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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