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WEEKBRIEF

KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 39 Nummer 25– 11 maart 2021

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,
Afgelopen week meldden zich twee collega’s ziek. Beiden met een positieve Coronatest. De ouders
van beide groepen zijn direct op de hoogte gebracht. Na contact met de professionals op dit gebied
bleek voor de ene kleutergroep geen quarantaine nodig te zijn, wel oplettendheid. Voor de andere
groep (bovenbouw) bleek quarantaine wel het geval. De ouders zijn direct op de hoogte gebracht en
deze leerlingen krijgen online les van de duo-collega. Ik doe wellicht wat omslachtig zo zonder namen
maar omwille van de privacy (deze weekbrief gaat de digitale snelweg op)
spreken we dit zo af. De direct betrokkenen zijn volledig op de hoogte en
het hier mee eens.
U begrijpt dat was een schrik. Natuurlijk in eerste instantie voor de
collega’s en hun gezinnen maar ook voor de ouders van betrokken leerlingen. We wensen hen van
harte beterschap en hopen de leerlingen weer, zo snel als mogelijk en verantwoord is, te zien.
Er is licht aan het eind van de tunnel……maar we moeten nog even volhouden. Hoop zo dat het
nieuwe normaal weer meer ontspanning zal geven!
En ondertussen gaan we ‘gewoon’ door. Lessen worden gegeven, plannen gesmeed en toetsen
worden gemaakt. Die laatsten voornamelijk om de stand van zaken in kaart te brengen. Ik kan wel
vast verklappen dat de collega’s samen met u en de kinderen hard gewerkt hebben tijdens de
schoolsluiting. Er zitten al verrassende pareltjes tussen de uitslagen.
Corona houdt ons allen bezig. Kortgeleden sprak ik met Saskia Molenaar, moeder van Lucas uit
groep geel. Ze had mij een brief geschreven waarin zij haar zorgen uitte
over de periode waarin wij ons momenteel bevinden. En dat geldt vast niet
voor haar alleen. Als u met Saskia en mij mee wil denken/praten over deze
fase in het leven van onze kinderen (en van ons) nodigt zij u hieronder uit.
Ik sluit daar graag bij aan. We zullen de ontmoeting vanzelfsprekend online
laten plaatsvinden.
Doet u mee? Stuur dan voor 19 maart a.s. een mailtje naar esther.vanderwerff@twijs.nl
“Saskia: Ik mag terugkijken op een periode waarin ik vol heb mogen ontdekken en redelijk

onbelemmerd keuzes heb mogen maken. Ik realiseer me dat mijn kinderen, mede door de
covid-19 situatie, in een wereld zullen opgroeien waarin ze moeten leren omgaan met onze
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kwetsbaarheden als mens. Door de snelheid waarin we momenteel keuzes maken ben ik
bang dat deze niet altijd de meest passende zijn en mogelijk niet bijdraagt aan de
ontwikkeling van onze kinderen. Het lijkt mij nu het moment om ondanks de druk die we
voelen toch te proberen hierbij stil te staan en dit met onze kinderen te doen. Want ik heb de
wens om mijn kinderen te leren met tegenslagen om te kunnen gaan, te kunnen herstellen en
zich te kunnen aanpassen aan de veranderingen die komen gaan. Wat betekent het nog om
mens te zijn en hoe verhoudt dat zich tot de veranderende wereld? In deze overgang waarin
we minimaal in verbinding staan moeten we wat mij betreft terughoudend zijn met keuzes
over het collectieve pad. Hoe sta jij hierin? Wie denkt er 25 maart om 19.30 met mij mee en
wil (met) mij leren en de school hierin ondersteunen?”
Ook vandaag krijgt u een ander bericht via Social
Schools. Twee vaders van onze school t.w. Alex Clay en
Ruben Hein maken zich samen, met vele anderen, sterk
voor een goed klimaat. Om kinderen daarbij te kunnen
betrekken hebben ze een uitdagende actie opgezet om
de politiek te benaderen. Prachtig initiatief. Komt naar u
toe via Social Schools!
Tot slot voor vandaag:
Er komen successievelijk meer leesboeken in de school die we graag lang mooi willen houden.
Collega Anouk heeft uw hulp hierbij nodig:
“Wederom een oproep aan ouders om te helpen bij het kaften van de boeken.
Een aantal weken geleden heeft een aantal ouders geholpen met het kaften
van de boeken van groep 6 t/m 8. De boeken van groep 3 t/m 5 zijn nu aan
de beurt. Graag hoor ik of er ouders zijn die daarbij willen helpen. Als u kan
helpen, wilt u dan een mail sturen naar anouk.weijers@twijs.nl? Ik zal op een
later moment contact met u opnemen over hoe en wat precies. Mailen graag
voor vrijdag 19 maart.
Alvast bedankt!”
Uit groep 6B is er vandaag een bal verdwenen. Tijdens het buiten spelen is er een bal over het hek
geschoten, de Havikstraat in. En nu is de bal weg. Het is een lichtblauwe en
donkerblauwe Ajax bal. Als iemand deze heeft gevonden, graag geven aan juf Anouk.
Namens ons betrokken en op-afstand-grote-inzet-tonende team wens ik u en jullie een goed
weekend toe en tot de volgende Weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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