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

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beste allemaal,  
 
Dat waren intensieve startweken en niet alleen voor ons, ook in vele gezinnen. De 
besmettingen in de bovenbouw bleven oplopen maar gelukkig lijkt het bij deze klassen te 
blijven. “Gelukkig” is natuurlijk relatief want je zal maar (net als groep 8B) voor een tweede 
keer in quarantaine moeten….. en opnieuw je lessen online moeten geven terwijl er ook 
leerlingen (die Corona hadden doorgemaakt) in de klas zijn. Petje af voor mijn collega’s!  
 

We hopen dat het eind van de besmettingen in zicht is. Voor 
alle betrokkenen. En zeker voor groep 8 want op 21 september 
staat het kamp op het programma en we willen zo graag dat dat 
in ieder geval door kan gaan! 
 
Omdat we er voor willen zorgen dat de school open kan blijven 
en er geen verdere besmettingen gaan plaatsvinden hebben we 

nieuwe data voor de schoolreisjes gepland. Die communiceren de collega’s zo snel als 
mogelijk met de betreffende ouders.  
 
Afgelopen woensdag hadden de collega’s betrokken bij de jongste groepen een studiedag. 

En ik mocht ook mee        
Parnassia aan Zee in Bloemendaal was ‘the place to be’. Op de mooiste dag van deze week. 

De blik was gericht op de ontwikkelingen in de 
onderbouw, of kleuterbouw zoals we dat ook vaak 
noemen. Met het nieuwe meubilair in aantocht en een 
compleet nieuw kleuterplein werd het tijd om weer 
opnieuw de blik te richten op wat “spelend leren” 
betekent. Afstemmen, overleggen en plannen maken. Ik 
kan dan zo trots zijn op ons team!  

(Naast hard werken hebben we natuurlijk ook genoten van het mooie weer.) 
 
Woensdag over een week (22 september) gaan we naar dezelfde plek maar dan met onze 

Middenbouw. (groepen 2/3, 3,4 en 5). Onder leiding van OnderwijsAdvies 
gaan we aan de slag met “Impact op Leren". Geïnteresseerd? Kijk dan op:  
Impact op leren - OnderwijsAdvies 

(Op woensdag 13 oktober zal ook de bovenbouw (6,7, 7/8 en 8) hiermee aan het werk gaan). 

Di 21 t/m vrij 24 sept.  Kamp groep 8 
Wo 22 september  Studiedag groepen 2/3, 3, 4 en 5   - leerlingen van deze groepen vrij 
Wo 6 oktober    Start Kinderboekenweek – thema: “Worden wat je wil”  
Wo 13 oktober   Studiedag groepen 6, 7, 7/8 en 8 – leerlingen van deze groepen vrij  
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Het weekend staat voor de deur. Namens het volledige team van onze mooie school wens ik 
jullie en u een goed weekend toe en tot de volgende Weekbrief, zoals altijd weer op 

donderdag        
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
 
P.S. Een enkele keer komt er een verzoek voorbij dat ik niet wil weigeren. Jeroen Dokter, 
vader van Anne (groep 7B) en David (groep 4C) legt het hieronder zelf aan u uit.  
 
“Genomineerd voor de Jury en Publieksprijs 

Eerder dit jaar, tijdens de meivakantie, waren wij op vakantie op Ameland. Ik 
heb daar op een avond een foto gemaakt van de schemering en opgestuurd 
naar het magazine National Geographic. In de toelichting kunt u bij de foto 
lezen waarom dit eiland zo bijzonder is voor onze familie. De foto is zo goed 
gelukt dat deze officieel is genomineerd voor de Jury en Publieksprijs. Voor de 
Publieksprijs kan tussen 27 september en 24 oktober worden gestemd. Een 

linkje zal binnenkort in de met u worden gedeeld. Hopelijk kunnen wij samen deze Haarlemse 
inzending laten winnen. De tien foto's met de meeste stemmen, zullen het in een laatste 
ronde nog een keer tegen elkaar moeten opnemen. De hoofdprijs is een publicatie in het 
magazine.  

https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/inzendingen/?id=45929 (dit is nog niet 
de officiële link)” 
 
Succes Jeroen!!  
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