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

4 

 

 

 
 
Mad  
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
En dan zit ik zelf thuis. Gisteren de hele dag in de buurt geweest van een collega-directeur 
(studiedag buiten de deur). Deze had gisteren nog een negatieve zelftest maar vandaag bleek deze 
positief te zijn. Tandenknarsend….. maar ik werk de komende dagen vanuit huis.  
Vanmorgen nog negatief, hoop dat dat zo blijft en dat ik er volgende week, na een (officiële) 
negatieve PCR-test, weer aanwezig kan zijn.  
 

In meerdere gezinnen zijn ouders met Corona. Superfijn dat u ons goed op de 
hoogte houdt en dat ook de kinderen dan thuisblijven. Het blijft onrustig en 
onzeker. In het nieuws lees je dan dat ze overwegen om de kerstvakantie een week 
te verlengen. Is dat sowieso een optie of überhaupt waar? En hoe dan? 
Voorafgaand, er na? Wat betekent dit voor ons kerstfeest? Enzovoort…. 
 

Hoop dat we ook hier weer snel duidelijkheid krijgen.  
En zodra wij meer Coronamaatregelen of aanpassingen weten informeren wij u ook! 
 

Maar gelukkig hebben de Pieten zich niet tegen laten houden. 
Dinsdagmiddag kwamen ze de klassen in om ze te helpen herinneren 
gisterenavond hun schoen te zetten. Wat een feest was dat.  
Ze hadden er vannacht weer een flinke bende van gemaakt begreep ik. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog en kunnen u en ik er op afstand van 
meegenieten. (zie voor een impressie onderaan deze brief)  

 
Wel bijzonder dat wij wel pakjes hebben gekregen nu het ruim van de 
stoomboot nog steeds op slot zit…….  
Morgen is Ozosnel jarig en volgens mij zijn er kinderen die tekeningen 
voor het paard van Sint hebben gemaakt en wellicht een wortel in hun 
schoen doen voor zijn verjaardag.  
In ieder geval gaat-ie vast smullen van die mooie Paardentaart.  
 

 
Over traktaties gesproken. Naast Ozosnel zijn er nog veel meer kinderen jarig. Een berichtje van mijn 
collega’s uit de groepen 3,4 en 5:  

 
In de groepen 3, 4 en 5 is afgesproken dat de kinderen alleen trakteren in hun 
eigen groep.  Op de grote verjaardagskaart komen de namen van de kinderen 
van de klas. Bij Nanda mogen de jarigen een klein cadeautje halen en hoeven 
ze niet meer de klassen rond. 
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Vrij 3 december  Zie de maan schijnt door de bomen……zou de Goede Sint wel komen?? 
 
Vrij 20 mei 2022 SAVE THE DATE    Serious ReKES   
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Woensdag 10 november is de Medezeggenschapsraad (MR) digitaal bij elkaar geweest. 
 
“  Er is gesproken over overlast op het schoolplein; veroorzaakt 
door derden en met name buiten de schooluren om. Nanda is 
in gesprek met directe buurtbewoners en politie. Hopelijk 
wordt dit snel opgelost. 
 
Ook de verkeerssituatie rondom de school was onderwerp van 

gesprek, dit blijft een punt van aandacht, zeker in deze donkere natte dagen.  
De coronamaatregelen blijven helaas een actueel thema en de ontwikkelingen volgen elkaar 
snel op. We hebben besproken hoe dit door de medewerkers en ouders wordt ervaren en hoe 
school er mee om gaat. 
 
Tommy Tomato komt ook ter tafel: het is een succes op de Emmaschool. Er zijn plannen voor 
uitbreiding, daar gaan we nog meer van horen dit schooljaar. 
Ten slotte konden we d.m.v. het doornemen van de jaarplannen digitaal een kijkje nemen in 
de kleuterklassen waar het nieuwe meubilair staat te stralen en onze jongste leerlingen een 
prachtige  speel-, leer- en werkplek hebben. 
 
De volgende vergadering is op woensdag 1 december. Zijn er vragen of onderwerpen die u 
graag op de agenda zou willen hebben, spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar 
mr.kes@twijs.nl.”  
 

 
 
Ons eigen GREEN TEAM was gisteren aan het werk rond de school. 9 

ouders en de oudste leerlingen van onze TOPPklas hebben er met 
elkaar voor gezorgd dat de directe omgeving van de school er 
weer picobello bij ligt!  
 
Ontzettend bedankt voor de inzet van u en jullie!!  Namens ons als 
team incl. meester Luuk en de leerlingen!!  Een kleine impressie 
hierbij. 
 
Voor: links 
 
 
Tijdens en na: 
rechts 
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Onderaan deze Weekbrief, naast al die leuke foto’s,  twee berichten van organisaties 
waarmee we met veel plezier samenwerken. Tommy Tomato én Sportfever.  
 
Voor nu wens ik u en jullie allemaal namens ons allemaal voor later een mooi en goed 
weekend toe, tot de volgende Weekbrief én blijf gezond! 
 
Vriendelijke groeten,  
Nanda Klaassen 
 
 
 
 

1. Stichting TommyTomato - ieder kind kan mee lunchen! 
We hebben nu inmiddels bijna 3 maanden de lunch van TommyTomato op school. 
TommyTomato is een lunch die voor alle kinderen toegankelijk is!! Ook voor kinderen waar 
de ouders de lunch bijdrage niet volledig kunnen betalen……… 
 
Dit is de begintekst van de brief die u in de bijlage vindt. De moeite waard om te lezen!  
 

2. In de tweede bijlage informatie van Sportfever over hun Kinderopvang Schoterbos.  
 
 
Groep blauw: 
 

 

 

 

 

 

Wat een 

rommel! 

 

 

De deur zat op slot!!! 
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Ondertussen op weg naar en in groep geel:  
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Groep 4C donderdagochtend 

vroeg. De open haard staat 

aan, de schoenen zijn gevuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook in groep 8B wordt 

druk gezocht naar de 

schoenen…… 
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