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Bovenbouw gaat schaatsen (zie hierna)
Studiedag team – alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,
We zijn weer begonnen. Niet helemaal zonder gezinnen in quarantaine (beterschap!), maar de
meesten zijn gelukkig op school. Blij dat we er weer allemaal kunnen zijn ondanks die enorme
aantallen besmettingen. Laten we hopen dat we weer een beetje terug kunnen naar het ‘oude’
normaal.
Het is drukker dan anders op het voorplein. Door de werkzaamheden op het kleuterplein komen alle
kleuters nu ook binnen via de hoofdingang. Wat zijn ze toch stoer om
zonder papa of mama (soms met een beetje hulp) zelfstandig de
school in te gaan.
Het nieuwe kleuterplein krijgt langzamerhand
vorm. Een goede voorbereiding is het halve
werk. De heren die het werk verrichten
komen dagelijks (2 ½ uur rijden) uit de kop
van Groningen.
Ze denken nog een week nodig te hebben,
natuurlijk afhankelijk van het weer.
De bodem wordt geëgaliseerd, het
voetbalveldje krijgt vorm, de lijnen worden aangebracht en de plek
waar het nieuwe klimtoestel moet worden gebouwd heeft de ruimte gekregen. Zo leuk om de
voortgang te bekijken!
Het schaatsen voor de groepen 5 t/m 8 was één van die hoofdbrekens. Vorig jaar kon het helaas niet
doorgaan vanwege …. u-weet-wel…..maar nu moest het toch gaan lukken. Collega Anouk heeft met
de IJSbaan gebeld, intern overlegd én…..vanmiddag stond
het sein, wel aangepast maar, op groen!!
Superfijn. We gaan schaatsen op de vrijdagmiddagen. Er gaat
(weer) iets door!!
LET OP: I.v.m. de maximale aantallen op de IJSbaan gaan er steeds 2 jaargroepen tegelijk, zij krijgen
dan i.p.v. vier keer een half uur, twee keer een uur schaatsles.
De eerste twee vrijdagen zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt. De volgende twee vrijdagen de
groepen 7 en 8. En dan hopen we dat we dit, afhankelijk van wel/geen versoepelingen, op vrijdag 8
februari met elkaar kunnen afsluiten.
** Details en verdere afspraken komen natuurlijk via de collega’s. Maar dit wilden we vast met u
delen.
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We zijn na deze week met meerdere invallers voor de groep begonnen. Meester Karel in groep 6A
en juf Paula in groep rood. Superfijn dat zij deze lege plekken kunnen opvullen
vanuit onze vervangerspool. Welkom beiden.
Daarnaast heeft een aantal collega’s hun dagen veranderd (Anneke) of
uitgebreid (Inez) of, zoals Marianne nu helemaal voor één groep. Ook collega
Marita, altijd voor alle kleutergroepen beschikbaar, ondersteunt Jasmijn tot
haar verlof en Nicolette werkt in die periode extra. Dank voor jullie flexibiliteit.

Helaas voor ons nemen we morgen afscheid van juf Tippi, onze gymjuf op dinsdag en vrijdag.
Superjammer, want het klikte van alle kanten. Ze gaat dus niet weg omdat
het niet goed gaat maar…..omdat zij een mooie, lange reis gaat maken.
Lieve Tippi, dank voor je fijne en tomeloze inzet in de afgelopen maanden
en wie weet…..zien we elkaar ooit weer binnen het onderwijs terug!
Het goede nieuws is dat we vandaag een sollicitant hebben aangenomen
voor de vacature die Tippi achterlaat. Zodra we de formaliteiten hebben
afgerond zullen we u hierover informeren.

In december hebben we gecollecteerd voor het goede doel. Weet u nog? Het KWF (Koningin
Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding). In de berichten
vond u een QR code, in de klassen stond een ‘ouderwetse’ collectebus.
Het doet me deugd om u te kunnen vertellen dat deze actie € 1400,-- heeft
opgeleverd. We hebben dit inmiddels overgedragen aan het KWF. Dank aan iedereen die hier aan
heeft bijgedragen!

Welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders:
Lilly-Jane in groep blauw en Coco in groep oranje. We wensen jullie veel plezier
op de Koningin Emmaschool

De kop is er weer af. We gaan er een mooi jaar van maken! Gemotiveerd als altijd wensen wij u en
jullie allen een mooi weekend toe en tot de volgende Weekbrief!
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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