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Beste ouders/verzorgers,  
 
Dit was me het weekje wel. De coronabesmettingen volgen elkaar snel op. Inmiddels zitten er 4 
bovenbouwgroepen (6a, 7/8, 8a en 8b) in quarantaine. Betrokken ouders zijn hier direct van op de 
hoogte gebracht. Na contact met de GGD zijn alle afspraken zo snel als mogelijk gecommuniceerd.  
 

Groep 8b is langzaam aan het terugkeren. Met een negatieve test 
mogen deze leerlingen weer naar school komen, de overige 
leerlingen krijgen online les.  
 
Meerdere leerlingen uit bovenstaande groepen hebben tussen nu 
en 6 maanden geleden het Coronavirus doorgemaakt en zijn 
daarmee volgens de GGD immuun. Zij zijn wel op school.  
 
Dit betekent dat onze collega’s nu dubbelwerk verrichten. Online 
en ‘live’ in de klas. Hybride-onderwijs.  
 

Vanmorgen sprak ik een arts van de GGD en hij vertelde wat ik al eerder in het nieuws had gehoord 
maar nu heel dichtbij is gekomen: deze variant, de Deltavariant, is 2/3 keer zo besmettelijk als het 
eerdere COVID 19 virus. We merken het aan de lijve.  
 
U zult begrijpen dat we door deze ontwikkelingen alle afspraken en maatregelen weer nauwkeurig 
tegen het licht houden. Waaronder de schoolreisjes. U heeft vast gezien dat deze niet meer in de 
agenda hierboven of in de Social Schools-jaarkalender genoemd staan.  
 

Tot onze grote spijt hebben we vandaag moeten besluiten dat we de 
schoolreisjes opnieuw doorschuiven. Mei 2022 wordt de streefmaand.  
 
Het risico op doorgeven van de besmettingen blijft echt te groot. We 
willen voorkomen dat onze school voor een tweede keer binnen een 
jaar tussentijds de deuren moet sluiten. Daarom: na overleg ex- en 
intern dit besluit.  
 

U zult via Social Schools op de hoogte worden gebracht van de nieuwe data want daar wordt door 
de collega’s vandaag al hard aan gewerkt.  
 
NB. Kamp van groep 8 staat nog steeds in de agenda!!! 
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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  
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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Gelukkig gaat er ook nog veel gewoon door. Kleuters spelen, leerlingen in groep 
3 hebben hun volgende letter geleerd, er wordt gezongen, er wordt geleerd, 
gelachen, gegymd en nog veel meer.  

 
Vanavond is de derde avond met de kennismakingen in de klassen. Uitgezonderd de ouders van de 

groepen die in quarantaine zijn en een nieuwe datum krijgen van de 
collega’s (of al hebben gekregen).  
Geweldig weer om u allemaal, al is het in kleine groepen en op 
afstand, in de school te kunnen ontvangen.  
Het begint er weer een beetje op te lijken….. op het ‘oude 

normaal’…. Een klein beetje, dat dan weer wel….. 
 
 

 
Volgende week woensdag 8 september gaan de collega’s van de groepen 1/2 een 
studiedag volgen. We starten met een zelftest en blijven flink op afstand. Maar 
deze studiedag gaat door.  
 

De kinderen van de groepen 1/2 zijn a.s. woensdag 8 september vrij.  
 
 

 
 
Een welkom aan nieuwe leerlingen en hun ouders die dit schooljaar bij ons in de kleutergroepen 
gestart zijn: 
Groep paars: Lewis, Sarah, Nino, Imme en Chase 
Groep oranje: Loïs en Josephine 
Groep geel: Noah, Jax en Boan 
Groep rood: Thijs en Bliss 
Groep blauw: Tom, Milan en Hannah 
En ook Manou, Isabelle, Nina en Mila van harte welkom! 
We wensen jullie allemaal veel plezier op de Koningin Emmaschool 
 
 
Niet echt alleen maar een vreugdevolle Weekbrief. Hoop volgende week donderdag te kunnen 
vertellen dat we Corona achter ons kunnen laten en een rustige periode tegemoet gaan.  
 

Voor nu wens ik alle zieken, namens ons allemaal, van harte 
beterschap en als je ook in quarantaine bent: heel veel 
geduld! En samen met alle anderen toch een fijn weekend, 
het belooft mooi nazomerweer te worden!  
 
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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