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Beste ouders/verzorgers,
HAPPY NEW YEAR !! Zo anders dan anders, maar dit menen we van harte. Veel gezondheid, geluk en
moed voor alles wat op ons aller pad ligt en nog komen gaat!
De Weekbrief een dag later. De dagen verliepen anders dan anders en ik ben het gewoon vergeten.
Excuus.
We zijn allemaal gestart. Ook anders dan anders. Allereerst afgelopen maandag het materiaal
ophalen, kennismaken met het nieuwe medium en dan vanaf afgelopen dinsdag online. Iedere
leerkracht zorgt er voor dat de leerlingen weten wat ze moeten doen. De kleuters natuurlijk op een
andere manier dan de overige groepen.
In een (nog in kerstsferen versierde) school is iedere dag een aantal collega’s aanwezig. Bijvoorbeeld
voor de noodopvang waar veel aanvragen voor waren én zijn. Mocht
de lockdown verlengd worden, één van beide ouders heeft een
cruciaal beroep en u heeft echt geen andere oplossing, dan kunt u
daar een beroep op doen. We werken momenteel met een wachtlijst
en kijken steeds op de woensdag of er aanpassingen moeten en kunnen plaatsvinden.
Collega Marieke Koster (adjunct) en ondergetekende zijn bij
toerbeurt hier op school aanwezig. Om mensen te woord te staan,
een vergeten broodtrommeltje naar een opvanggroep te brengen, om
lesmateriaal af te geven. Kortom, we doen ons best om zo bereikbaar
mogelijk te zijn. Op de andere dagen werken we vanuit huis of, zoals
in het geval van Marieke, is ze online met haar klas.
Om ook zelf overzicht te houden in het mailverkeer en binnen Social Schools hebben we binnen het
team afgesproken dat we alleen op onze werkdagen berichten beantwoorden. Niet in het weekend
en niet tijdens avonduren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar het is goed voor u om dit ook te
weten.
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(En u weet: als het echt dringend is en het kan echt niet wachten tot de volgende schooldag, laat dan een
bericht achter op mijn werkmobiel 0647023886. Die staat in het weekend niet de hele dag aan maar check ik
zeker 1 keer per dag).

Het nieuwe normaal voor nu. Hoe lang of hoe kort we nog met deze situatie om
moeten gaan? We vermoeden veel maar weten het na de persconferentie van
a.s. dinsdag 12 januari pas definitief. U kunt er van op aan dat als er wijzigingen
of aanpassingen zijn rond de maatregelen hier op school we u zo snel mogelijk
op de hoogte brengen en in alle andere gevallen: aarzel niet en neem via Social
Schools of de mail contact met mij op. (zie voor contactgegevens onderaan deze
brief). Het zijn verwarrende tijden en ook wij missen wel eens iets.
We zijn, voor nu, weer bijgepraat. Het nieuwe kalenderjaar is weer van start gegaan. Namens het
betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een goed weekend toe, sterkte met
het lesgeven vanuit huis en tot de volgende Weekbrief!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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