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

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beste allemaal,  
 
En dan gisteren, net op de valreep, moet groep 5A in quarantaine….. Vanaf maandag 20 
september worden de regels aangepast en hoeven er bij de besmetting geen hele klassen 
meer naar huis. Dat zijn de eerste berichten. Laten we hopen dat dat ook zo is!!  

NB. Met alle versoepelingen houden wij komende week ook alle 
afspraken opnieuw tegen het licht. Aan het eind van de week zullen we 
u een bericht sturen waar de mogelijke aanpassingen in staan. En 
doorrrrrrrrrrrrrrr…… 

 
A.s. dinsdag 21 september gaan, als alles goed blijft gaan, onze schoolverlaters op kamp.  
Woensdag 22 september gaat de middenbouw (groepen 2/3, 3, 4 en 5) naar Parnassia aan 
Zee voor hun studiedag. De kinderen van die groepen zijn vrij. En dan maar hopen, voor 
iedereen, dat het mooi weer wordt! 
 
Op het binnenplein staat een speelhuis. Van hout. Het staat er al 
een aantal jaar en is niet meer geschikt voor het intensieve spelen 
met zoveel kinderen. Maar wellicht wel geschikt voor in een grote 
achtertuin. Zie foto.  
 
Mocht u belangstelling hebben dan is deze op te halen tegen elk 
aannemelijk bod. Gratis mag ook. (zelf verwijderen en verplaatsen 
en onze Luuk is natuurlijk bereid te helpen).  
 
Laat ons dat dan via nanda.klaassen@twijs.nl weten. Dan 
stemmen we onderling af. Wie het eerst komt…… 
 
NB. Wordt er niet gereageerd dan doen we een poging via 
Marktplaats en anders….in de open haard??  
 

Voor nu wens ik u en jullie namens mijn superteam, 
ondanks alles, een mooi weekend toe en in ieder geval tot de volgende Weekbrief,  
 

Met vriendelijke groet,      
Nanda Klaassen 
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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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