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Beste allemaal,  
 
Het is stil in de school. Vanmorgen hebben we groep 1 t/m 4 
uitgezwaaid. Eindelijk weer een schoolreisje. Ze hebben de hele 
Linnaeushof vandaag voor hen alleen. Ik weet zeker dat dit een 
superleuke dag wordt!! 
 
Wij (aanwezig in de school) gaan vandaag met elkaar er voor zorgen dat al het ‘vintage’ 
kleutermeubilair zo wordt verplaatst dat het morgen (vrijdag 15 oktober)  in de verkoop kan.  

- De vooraf gereserveerde tafels/stoeltjes en kasten worden naar 
de juiste plek verplaatst zodat het morgenochtend direct naar het 
kleuterplein aan de Raafstraat gebracht kan worden. Iedereen die 
gereserveerd heeft kan daar tussen 10.00-11.00 uur het komen 
ophalen. 

- Al het overige meubilair en spellen staan tussen 10.00 – 12.00 
uur op het voorplein uitgestald. Alles mag weg voor schappelijke prijzen. We hebben 
geen pinapparaten dus alles gaat contant. (waar het lukt zoveel mogelijk gepast 
betalen).  

 
Eind volgende week komt het nieuwe meubilair. Superspannend! We zijn zo benieuwd hoe 
het allemaal er uit gaat zien. Op mooie 3D tekeningen hebben we het mogen aanschouwen 
maar hoe is het in het ‘echie’. Op dinsdag 26 oktober gaan we het zien!! 
 
De Kinderboekenweek sluiten we deze week af. Naast veel lezen, mooie boeken en 

informatie was er de afgelopen dagen een dichter in de school. Juf 
Anouk vertelt het volgende hierover: 
 
Hij is al rijmend aan de slag gegaan met de kinderen van de 
Emmaschool. We zijn nu druk bezig met het inleveren van de 
gedichten en over een aantal weken zal er een gedichtenbundel van 
de Koningin Emmaschool zijn! Nu heeft een gedichtenbundel ook een 
omslag nodig. Wij vragen jullie kinderen om hier hun creativiteit voor 

te gebruiken. De kinderen mogen een tekening voor de omslag inleveren op dinsdag 26 
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Vrij 15 oktober   Kleutermeubilair te koop. 10.00-12.00 uur Voorplein 
    (gereserveerd meubilair tussen 10.00-11.00 uur ophalen Raafstraat) 
Vrij 15 oktober   Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
    Leerlingen groep 5 t/m 8 naar school 
Za 16 – zo 24 oktober  HERFSTVAKANTIE 
Ma 25 oktober   Studiedag TWijs – alle leerlingen zijn vrij  
Vrij 29 oktober   8.20–9.00 uur Inzameling kinderkleding voor het goede doel 
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oktober bij juf Anouk. Zij gaat een keuze maken tussen de ingeleverde tekeningen en die 
tekening zal op de omslag van de gedichtenbundel verschijnen! Veel tekenplezier gewenst! 
 
Morgen (vrijdag)  is groep 1 t/m 4 al gestart met de herfstvakantie. Om 15.00 uur volgen de 
groepen 5 t/m 8 én wij als team. Volgens mij verdienen we het allemaal. Het was voor veel 
bovenbouwgroepen een onrustige start. Besmettingen en quarantaines. Ook groep 7A is er 
niet aan ontkomen. Zij hebben net een quarantaine achter de rug.  
 
Zou het dan na de herfstvakantie een soort van 
‘gewoon’ kunnen worden? We hopen er 
allemaal op. Dan begint de tijd met Sint 
Maarten en de mooie decemberfeesten. Het 
samen kunnen vieren is wat we allemaal willen.  
 
Maar voor nu starten we morgenmiddag met een welverdiende Herfstvakantie. Voor de 
leerlingen tot en met maandag 25 oktober. De schooldeuren gaan voor iedereen weer open 
op dinsdag 26 oktober op de gebruikelijke tijden.  
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allemaal voor 
later een heerlijke vakantie, tot dinsdag 26 oktober en tot de volgende Weekbrief.  
 
Met vriendelijke groet,       
Nanda Klaassen  
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