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Mad  
 
 
 

 
 
 
 
Beste allemaal,  
 

We willen altijd zoveel delen dat het een kunst blijft om het 
overzicht voor iedereen te behouden. Kijkt u dan ook alstublieft 
naar de kalender die we delen via Social Schools maar ook naar 
de agenda bovenaan de Weekbrief. Zoals in iedere organisatie 
wil er gaandeweg nog wel eens iets veranderen of aangepast 
worden. Bij deze het nu actuele overzicht voor de komende paar 
weken.  
 
Gisteren hebben we u een uitnodiging gestuurd voor de 
uitverkoop van ons ‘vintage’ kleutermeubilair. We doen deze 
nogmaals bij deze Weekbrief. Zou echt super zijn als ons trouwe 
materiaal een nieuw vervolg krijgt.  

 
Wat u ook heeft gezien is een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Via 
Social Schools met een Ideallink. Dank aan iedereen die daar al direct gebruik van heeft 
gemaakt! 
 
 
Handig om nog even te weten: 

• De vraag om te betalen komt in de meeste gevallen (via Schoolkassa) in 2 links naar u 
toe. Eén voor de vrijwillige ouderbijdrage en één voor extra activiteiten waaronder 
het schoolreisje. (zie voor een overzicht hierna) 

• Als u bv. twee kinderen op school heeft krijgt u  2 x 2 verzoeken. 

• De link wordt naar de emailadressen gestuurd die bij ons bekend zijn. Dus als u 
beiden een account heeft krijgt u beiden het verzoek te betalen. 

• Zodra één van de twee betaald heeft vervalt de andere link.  
 

 
 

 
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 40  Nummer 7 – 7 oktober 2021 

 

 

 

Wo 13 oktober   Studiedag groepen 6, 7, 7/8 en 8 – leerlingen van deze groepen vrij  
Vrij 15 oktober   Kleutermeubilair te koop. 10.00-12.00 uur Voorplein 
Vrij 15 oktober   Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
    Leerlingen groep 5 t/m 8 naar school 
Za 16 – zo 24 oktober  HERFSTVAKANTIE 
Vrij 29 oktober   8.20–9.00 uur Inzameling kinderkleding voor het goede doel 
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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De ouderbijdragen zijn in dit schooljaar (2021-2022)  als volgt opgebouwd:  
 
Leerlingen die op school zijn gekomen vanaf 1-6-2021  
Ouderbijdrage €27,50  
Excursies € 3,00  
Schoolreis €25,00  
 
Groep 1 t/m 4  
Ouderbijdrage €27,50  
 
Groep 5  
Ouderbijdrage €27,50  
Schaatsles €22,50  
Reservering kamp € 30,00  
 
Groep 6 en 7  
Ouderbijdrage €27,50  
Reservering kamp €30,00  
 
Groep 8 
Nihil 
 
NB. In een eerdere brief is uitgebreid uitgelegd hoe Corona er voor gezorgd heeft dat we op deze 
manier de bedragen hebben opgebouwd. Mocht u dit nogmaals willen nalezen of u heeft vragen over 
de link/de betaling? Mail of bel dan met onze secretaresse Esther van der Werff. Haar emailadres is: 
esther.vanderwerff@twijs.nl  
 

 
Bericht van onze Medezeggenschapsraad:  

Op woensdag 29 september heeft de MR 
van de Koningin Emmaschool voor het 
eerst dit schooljaar weer vergaderd. 

Inez Siezenga is als nieuw lid namens de 
personeelsgeleding toegetreden tot de 
MR. Welkom! 

Tijdens deze vergadering hebben wij het School Ontwikkelings Plan (SOP) besproken. Hierin 

beschrijft de school hoe zij de gestelde schooldoelen wil halen. Als IB-er gaf Neolette de Waal een 

korte toelichting op het 76 pagina’s tellende document. 

Ook de vrijwillige ouderbijdrage kwam aan de orde. Dit schooljaar gaat de school over op een 
nieuw leerlingadministratie- en -volgsysteem, ParnasSys. Als ouders zullen wij daar wat 
voordeel van hebben. Via dit systeem is het namelijk mogelijk om de factuur van de 
ouderbijdrage digitaal te ontvangen met daarin een iDeal betaallink. Binnenkort ontvang je 
van school dan ook dit verzoek tot betaling. De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar 
wel noodzakelijk om ook dit jaar weer mooie dingen te kunnen organiseren voor onze 
kinderen. 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Nu de herfst langzaam zijn intrede doet, willen wij graag nogmaals de verkeerssituatie 
rondom de school onder de aandacht brengen. Probeer zoveel mogelijk lopend of fietsend 
naar school te komen. Mocht je toch met de auto komen, wil je dan je auto parkeren op een 
plek waar geen parkeerverbod is? 

Andere punten die langskwamen waren een tussentijdse evaluatie van Tommy Tomato, de 
tussen schoolse opvang en het nieuwe schoolmeubilair voor de kleuterklassen. 

Op 10 november 2021 zal er weer een vergadering plaatsvinden. Mocht je voor die tijd 
vragen hebben, spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar mr.kes@twijs.nl. 

 
HERHAALDE OPROEP  
GROENE VINGERS??  
 
In een tweetal voorgaande schooljaren bestond er een groep ouders met 'groene vingers' 
die onze conciërge Luuk ondersteunden bij het onderhouden van de groenvoorziening rond 
de school.  
 
Snoeien, onkruid verwijderen etc. (en natuurlijk een kopje koffie, een broodje... ) Door 
Corona is daar een beetje de klad in gekomen en met het vertrek van hun kinderen van 

school zijn ook een aantal betrokken ouders weggegaan.  
 
Emiel Blok, één van de betrokken ouders en vader van zoons in 
groep 1 en 4, heeft aangeboden om met een aantal andere 
ouders deze groep weer nieuw leven in te blazen.  
 
We denken aan twee keer per jaar een ochtend; in mei en 

oktober en wellicht nog een keer tussendoor. Wie wil zich bij Emiel aansluiten? Als de groep 
iets groter is, kan er ook overlegd worden hoe dit verder vorm gegeven kan worden. 
Belangstelling? Of wil je meer weten?  
 
Stuur Emiel voor woensdag 13 oktober een mailtje en dan neemt hij zeker contact met u op! 
emiel.blok@gmail.com 
P.S. ( een aantal ouders had zich al bij Emiel gemeld. Waarvoor dank!!):  
 
 

Hier en daar duikt een besmetting op. Soms 1, soms 2. Tot nu 
toe (er wordt regelmatig overlegd met de GGD) hebben we geen 
klas naar huis moeten sturen. Gelukkig…… 
Enige tijd geleden liet ik u weten dat we vanaf nu weer terug 
gestapt zijn naar de ‘oude’ afspraken bij ziekte van leerlingen. 
Voor alle duidelijkheid hieronder nogmaals in de herhaling!  

 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Thuiswerk: hybride of online of......  
Het was een grote uitdaging voor de collega’s. Én fysiek én online lesgeven.  
En dan specifiek de voorbereidingen. 
We gaan nu weer terug naar het ‘oude normaal’ als het gaat om thuiswerk bij ziekte.  
Dat wil zeggen dat kinderen thuiswerk kunnen (hoeft dus niet) krijgen (online of op papier) 
als ze langer dan 5 dagen ziek zijn.  
Dat is altijd in overleg tussen ouders/leerkracht en nooit vanzelfsprekend. Want uiteindelijk is 
ziek ook ziek.  
 
Onze afspraken binnen de school zijn en blijven:  
1. Als een leerling ziek is dan is er geen thuiswerk tijdens de eerste 5 dagen.  
2. Als een leerling langer ziek blijft na deze eerste 5 dagen kan er, in overleg met de 
leerkracht, gekeken worden naar thuiswerk.  
3. Er is dan geen actieve begeleiding van de leerkracht. 
 
Genoeg informatie voor nu, namens ons betrokken team wens ik u en jullie een mooi 
herfstweekend toe en tot de volgende Weekbrief!  
  
Met vriendelijke groet,       
Nanda Klaassen  
 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/

