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Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april

Studiedag team - leerlingen vrij
Paasontbijt – continurooster vanaf 14.00 uur iedereen vrij
Goede Vrijdag - leerlingen vrij
2e Paasdag - leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
Na een fijne voorjaarsvakantie weer opgewekt gestart op maandag 1 maart. De postbode gaf mij
pakketjes bestemd voor onze kleuters en in al deze groepen verschenen
postkantoren, brievenbussen enzovoort. Geweldig om kinderen zo in het
thema te zien opgaan. Om over de juffen nog maar niet te spreken ;-)
(@ collega’s: Misschien dat we volgende week wat foto’s kunnen laten zien in
de Weekbrief??)

Afgelopen maandag verwelkomden wij twee nieuwe collega’s. Vervangende
collega’s weliswaar, maar toch zo belangrijk. Juf Inge Consent vervangt voor een
langere periode Manon van Lieshout in en bij de groepen 5. En Marina Haritos
neemt in groep 8B de honneurs waar voor Dionne Fijma. Superfijn dat jullie er zijn
dames! Veel succes!
In de agenda bovenaan deze weekbrief de belangrijkste data voor uw kalender.








Komende week gaan we, ook op de Emma, voorzichtig aan versoepelen. Nog steeds
volgens strakke afspraken zoals de 1 ½ meter tussen volwassenen, mondkapjes voor
de bovenbouw en volwassenen, handen wassen etc.
De gym zal weer worden opgepakt. In halve groepen en dan één keer per week. Leerkrachten
zullen u waar van toepassing op de hoogte brengen van de betreffende gymdagen.
De extra (leer-)hulp voor onze leerlingen, waaronder de TOPPklas, zal weer van start gaan.
Ook hier in de zgn. ‘cohorten’. Ouders van deze leerlingen weten hier van.
Als er externe hulp voor leerlingen moet plaatsvinden (bijvoorbeeld ook observaties ter
plekke) dan kan een afspraak met de leerkracht gemaakt worden. Ook deze volwassenen
zullen zich aan de hier geldende afspraken moeten houden.
We zijn druk in de weer met het bepalen van de nieuwste beginsituatie van het leren. Om
meerdere kinderen bij bepaalde onderdelen extra ondersteuning te kunnen geven zal juf
Irma Simonatti vanaf komende maandag bij groep 4 betrokken zijn. Juf Anja Bargpeter zal
met leerlingen uit de groepen 3 gaan lezen, dat wat ze ook al eerder deed.
Bij alle externen zal er een gezondheidscheck bij binnenkomen zijn. De persoonsgegevens
worden genoteerd en handen worden ontsmet. In de betreffende groep zal de leerkracht
passende afspraken met de betrokkene maken.

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

NB. Mochten er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, maatregelen toch weer aangescherpt gaan
worden, dan zult u begrijpen dat ook deze versoepelingen weer teruggedraaid kunnen gaan worden.
We doen er alles aan om dit te voorkomen maar het blijft onvoorspelbaar.
En zo gaan we, zo steady als mogelijk, door. We doen ons uiterste best om alles
goed in beeld te krijgen en te houden. Denken na over vervolgstappen en
bijvoorbeeld ook hoe we de gelden die ons toegezegd zijn door minister Arie Slob
op een goede en verantwoorde manier kunnen gaan inzetten de komende ruim
twee jaar. Een nieuwe maar welkome uitdaging. We houden u daar waar er
ontwikkelingen zijn goed op de hoogte.
Dat was het voor deze week.
Namens mijn betrokken en fijne collega’s wens ik u en jullie allen een gezellig weekend toe, tot de
volgende Weekbrief en vooral: blijf gezond!!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Bij deze Weekbrief doen we nogmaals de Beslisboom die we eerder meestuurden. Merk steeds dat
dat de enige houvast is die we hebben als het gaat om verkoudheidsklachten. Handig om beiden
dezelfde informatie te kunnen hanteren.
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