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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag is het voor ons als team een feestelijke dag maar met een verdrietig 
randje. Vanavond nemen we als team en genodigden afscheid van onze 
collega’s Corry Koelewijn en Mieke Noom. Dat zal een echt Emmafeest 
worden. Dus mocht u heel dichtbij wonen en denken……waar komt dat 
feestgeluid vandaan? Rond 21.00 uur ronden we af en kan iedereen rustig het 
weekend in.  
 
In de agenda bovenaan de Weekbrief vindt u altijd de laatste update. Goed om dit altijd naast de 
agenda te leggen voor het geval dat…….. U ziet daar bovenaan de inschrijving voor de 

Begingesprekken staan. U krijgt binnenkort van de collega’s een uitnodiging om dit te kunnen 
invullen.  De laatste keer via Social Schools. Na de herfstvakantie stappen we over naar:….. 
 
PARRO 

Het gaat heel goed met de aanmeldingen bij Parro. Al 82% van alle gezinnen 
hebben een account aangemaakt. Nog 18% te gaan.  
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen via Parro stuurt u dan een bericht aan 
ict@kon-emmaschool.nl of esther.vanderwerff@twijs.nl   
Na de herfstvakantie zullen wij alleen nog berichten sturen via Parro.  
 

PRIVACY INSTELLINGEN PARRO 
Vorige week hebben wij u gevraagd om de privacy-instellingen in te vullen.  
Nog voor de overstap naar Parro heeft u wel/niet toestemming gegeven via een 
Google formulier.   

 
Nu wij overstappen naar Parro hebben wij opnieuw toestemming nodig.  

• Toestemming voor delen beeldmateriaal Parro gaat om beeldmateriaal dat gedeeld wordt in 
de groep van uw kind, net zoals bij Social Schools nu ook gebeurt. 

• Als u toestemming geeft dan kan de leerkracht in de groep foto’s delen van de kinderen die 
gemaakt zijn tijdens uitjes en bijzondere momenten in de klas.  

• Daarnaast wordt er ook om toestemming gevraagd voor de nieuwsbrief, schoolgids en 
website van de school. U kunt de instellingen ten aller tijden veranderen. Dit is zichtbaar 
voor de leerkrachten. Hierbij nogmaals de link om te zien hoe u de privacy-instellingen kunt 
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Ma 10 okt  19.00 uur Social Schools open inschrijven begingesprekken en pre-advies 8 
Vrij 14 okt.   17.00 uur sluiten inschrijven begingesprekken en pre-advies 8 
 
Za 15 t/m zo  23 okt. Herfstvakantie met aansluitend: 
Ma 24 okt.  Leerlingen vrij – team Studiedag Kanjertraining  
 
Di 25 okt.  Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
Do 27 okt.   Begingesprekken 1 t/m 7 en pre-adviesgesprekken groep 8 
 
 
 
 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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invullen. Het zou fijn als dit voor 24 oktober gedaan is. Dan kunnen de leerkrachten daarna 
inzien welke kinderen er wel op de foto mogen en welke niet.  
 

Privacy-voorkeuren doorgeven in Parro (ouders) – Kennisportaal 
(zendesk.com) 
 
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden/inloggen van PARRO of komt u er niet 
uit bij de privacy-voorkeuren? Onze ICT’ers openen hun HELPDESK op dinsdag 
11 oktober (Cindy Zoon) en woensdag 12 oktober (Sabrina Ravenhorst). U 
kunt hen benaderen via ict@kon-emmaschool.nl  

 
 
 
 
 
 

 
Spaar voor boeken voor de schoolbieb! 
Kinderboekenweek 2022 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te 
breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. 
 
Zo werkt het: 
Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en leveren het 
kassabonnetje in op school. De school verzamelt al deze kassabonnen van 5 t/m 16 oktober De 
verzamelde bonnen kunnen t/m 13 november 2022 worden ingeleverd bij de Bruna-winkel. U mag 
de bonnetjes bij juf Anouk (groep 8A) inleveren. Doe ook mee, samen maken we van lezen een 
feestje! 
 
Zomaar, op een tijd die leerlingen én collega’s niet weten, wandel ik de school in en laat de 
schoolbel bellen. Dat is het teken dat iedereen zijn/haar leesboek pakt en gaat lezen. Het is een feest 
om dit te kunnen doen. Leesplezier optima forma! 
 

Kledingbeurs 2 november 2022 
Heel fijn dat zich al enthousiaste ouders hebben aangemeld om te 
helpen! 
Om de beurs van start te kunnen laten gaan hebben we nog 
minimaal 12 helpers nodig, vooral voor de avond (tijdens de beurs 
18.30-20.30u en/of opruimen 20.30-22u). 
 

De voordelen van de Kledingbeurs op een rijtje: 
· Kleding/speelgoed kopen voor een mooi prijsje 
· Kleding/speelgoed verkopen voor wat extra inkomsten 
· Een deel van de opbrengst gaat naar school 
· Niet verkochte items gaan naar goede doelen 
· Samen dragen we bij aan duurzaamheid 
· En… het is hartstikke gezellig! 
 
De kinderen van een aantal trouwe helpers van de afgelopen jaren hebben de Koningin Emmaschool 
inmiddels verlaten, een nieuwe generatie vrijwilligers is welkom! (… inclusief vaders trouwens, die zijn 
momenteel nog ondervertegenwoordigd J)   Aanmelden kan via kledingbeurs@kon-emmaschool.nl 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5259490000786-Privacy-voorkeuren-doorgeven-in-Parro-ouders-
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5259490000786-Privacy-voorkeuren-doorgeven-in-Parro-ouders-
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VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
 

Fien Melai is als lid van de personeelsgeleding 
toegetreden en Harm Hendriks en Renske Janse 

hebben als oudergeleding hun 1e officiële 
vergadering gehad. Nogmaals dank dat jullie hier tijd 

voor willen maken. Welkom!  
 
 

Tijdens deze vergadering hebben wij het jaarplan besproken. Hierin beschrijft de school hoe zij de 
gestelde schooldoelen wil halen en hoe het vorige jaren gegaan is.  

 
Ook de vrijwillige ouderbijdrage kwam aan de orde. Dit schooljaar gaat de school over op een nieuw 

ouderplatform genaamd Parro. Als ouders zullen wij daar wat voordeel van hebben. Ook via dit 
systeem is het namelijk mogelijk om de factuur van de ouderbijdrage digitaal te ontvangen met 
daarin een iDeal betaallink. Na de herfstvakantie ontvangt u 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 zoals sinterklaas, kerst, sportdag, afscheid groep 8 

etc. Vorig jaar waren de inkomsten significant lager (23%), we hopen dat dit eenmalig was door 
corona. 

 
Nu het weer langzaam donkerder en wat slechter weer gaat worden, willen wij graag 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 evaluatie van de tussen schoolse opvang met Sportfever, 
we hebben kort gesproken over een Covid stappenplan en over de energiekosten van de school. 

 
Op 2 november 2022 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. 
 

SCHILDERS OP EN ROND HET PLEIN 
Superfijn dat de school weer in de verf wordt gezet maar het 
blijft een uitdaging voor de jeugd die hier na schooltijd in de 
buurt is. Inmiddels staan er steigers op het voorplein. Het 
wordt allemaal goed beveiligd maar we weten inmiddels dat de 
jongeren creatief zijn.  
Heb inmiddels Handhaving op de hoogte gebracht en gevraagd 
om regelmatige surveillances te houden maar……mocht u 

getuige zijn van zaken die niet ‘door de beugel’ kunnen wilt u daar dan melding van maken via 0900-
8844. Of mij een appje sturen via mijn werkmobiel: 0647023886. (dat mag overigens ook als er 
onraad is en er niet geschilderd wordt!) 
 
We gaan de laatste week in voor de Herfstvakantie. Van zaterdag 15 tot en met maandag 24 
oktober zijn we vrij.  
Voor nu wens ik u en jullie allen, namens ons allen, een rustig en gezellig weekend toe en tot de 
volgende Weekbrief.   
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:mr.kes@twijs.nl

