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Vrij 3Mad
december

Zie de maan schijnt door de bomen……zou de Goede Sint wel komen??
Groepen 1 t/m 4 gaan op de gebruikelijke vrijdagtijden naar huis.
Groepen 5 t/m 8 14.00 uur uit. (continurooster, iedereen uit 5 t/m 8 luncht op school)

Vrij 24 december
Ma 10 januari 2022

Om 12.00 uur begint voor alle groepen de Kerstvakantie.
1e schooldag nieuw kalenderjaar

Beste ouders/verzorgers,
De agenda hierboven blijft voorlopig nog hetzelfde. Het nieuws blijft over elkaar heen buitelen.
Zodra we uitzicht hebben op welke afspraak, maatregel dan ook wordt doorgezet, dan nemen we,
zoals u van ons gewend bent, contact met u op via Social Schools.
Momenteel, zo las u in een eerder bericht, lopen de besmettingen binnen onze
school verder op. Het is een dagtaak om alles te blijven coördineren maar
vooralsnog hebben we het idee dat we het kunnen ‘managen’. Aarzel niet om
vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Via Social Schools is dat voor ons het
meest overzichtelijk. Dank aan iedereen die meedenkt en meewerkt!

Zou de goede Sint inderdaad morgen komen?
Hij appte gisteren dat hij dat zeer zeker van plan is en dat hij zich
vooraf zeker laat testen.
Ook de hoofdpiet trouwens, want die komt zeker mee.
Fingers crossed.
Voor de leerlingen in de school zal er een ‘live’ defilé bij de Sint in de
aula zijn. En voor de kinderen thuis zal de Sint z’n best doen om z’n
digitale skills aan te boren. Zij zullen door de collega’s worden geïnformeerd!!

Er gaan gelukkig ook dingen ‘gewoon’ door, waaronder onze inzameling voor het goede
doel in december, onze commissie laat u het volgende weten:
“In de maand december sparen wij met de school voor het goede doel: KWF (Koningin
Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding).
In de klassen staat vanaf nu een collectebus. Kinderen mogen geld meenemen en het
geld in de collectebus doen.
Ook is er voor elke groep een unieke QR code. Deze code heeft u van de leerkracht van
uw kind gekregen in een eerder bericht. Via de QR code kunt u ook geld overmaken.
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Uiteraard mogen vrienden, familieleden, buren enz. ook gebruik maken van de QR code.
Misschien heb je ook een idee voor een leuke actie om te doen met de klas. Dit kun je vertellen aan de
groepsleerkracht.
We sparen van 1 december t/m 22 december.
Iedereen veel suc6 met sparen en we hopen dat we veel geld ophalen voor het goede doel.”

Gisterenavond, woensdag 1 november is de Medezeggenschapsraad (MR), helaas weer digitaal,
bijeen geweest.
Met meerdere klassen in quarantaine, leerkrachten en
leerlingen die besmet zijn en de nieuwe maatregelen, was er
weer voldoende te bespreken over Corona.
Helaas komen er soms kinderen thuis te zitten omdat er
geen vervanging is te vinden. Gelukkig is dit vaak van korte
duur.
Laten we hopen dat we deze winterperiode met elkaar goed doorkomen.
Alle medewerkers van de school hebben hetzelfde doel voor ogen; zolang als mogelijk goed onderwijs
bieden aan onze kinderen.
Graag steekt de oudergeleding van de MR de medewerkers een hart onder de riem. Niet alleen voor,
maar vooral achter de schermen werken zij enorm hard om onderwijs te bieden aan onze kinderen.
Hulde!
Gelukkig hebben al zo'n 80% van de ouders gehoor gegeven aan het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage over te maken. Ondanks dat de ouderbijdrage vrijwillig is, is hij wel noodzakelijk om
ook dit jaar weer mooie dingen te kunnen organiseren voor onze kinderen. Alle feestelijkheden in de
decembermaand vallen daar ook onder. Mocht u twijfelen of u uw vrijwillige bijdrage al heeft
overgemaakt, dan kunt u contact opnemen met Esther van der Werff
via esther.vanderwerff@twijs.nl.
De overlast op en rondom het Roerdompplein kwam ook uitvoerig ter sprake. Ondertussen heeft er
overleg plaatsgevonden tussen gemeente, school, buurtbewoners, handhaving en politie.
Tijdens dit overleg hebben de buurtbewoners hun zorgen geuit over de situatie. De gemeente pakt
deze signalen zeer serieus op en zal zeer binnenkort een brief verspreiden onder buurtbewoners
waarin zij de aanpak bespreken.
Ook school heeft hierin een rol. Samen met de gemeente wordt er gekeken hoe de overlast op het
schoolplein zo goed mogelijk aan te pakken. Maatregelen als camera's en het opnieuw bekijken van
de afrastering van het schoolplein worden onderzocht.
De volgende vergadering is op woensdag 2 februari. 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.”

Kerst: alternatieve scenario’s worden gemaakt maar die zijn allemaal
afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd. We hebben wel besloten
dat het kerstfeest in de kerk, het kerstdiner en de kerstborrel met de ouders
niet doorgaan. Snik…..
Wel zal er een feestelijk kerstontbijt, Corona-waardig, georganiseerd gaan
worden. Op de vrijdag voor de kerstvakantie. Zodra ook daar meer over bekend
is laat ik u dat natuurlijk weten!
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Maar nu eerst: Morgen het Sinterklaasfeest! Namens het betrokken en hardwerkende team van de
Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen voor later een mooi en gezellig weekend toe,
beterschap voor de zieken onder ons en veel geduld voor diegene die in quarantaine moeten blijven.
Tot de volgende weekbrief!
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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