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We zijn weer van start! 
Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien. Ze 
hebben ontzettend hun best gedaan de afgelopen 
periode. En niet alleen de kinderen, maar ook de 
ouders hebben een groot compliment verdiend! En 
niet te vergeten de collega’s, want er is heel veel 
werk verzet de afgelopen weken. 
Daarom: voor iedereen een compliment voor de fijne 
samenwerking, het harde werken, het omdenken en 
omschakelen in de afgelopen weken. Bedankt! 
Hartelijke groet, 
Aaltje Bosma 
Locatiedirecteur Emmermeer 

 
 

Oudergesprekken en rapport 
De oudergesprekken zijn verschoven, zoals u 
waarschijnlijk wel al gedacht heeft. We zullen 
gesprekken (online) inplannen op 8 en 9 maart. U 
hoort hierover van ons! 
Wij bespreken deze periode hoe wij het rapport vorm 
gaan geven. Er zijn natuurlijk allerlei zaken die we 
kunnen benoemen, naast de gebruikelijke cijfers. Ook 
hierover hoort u op korte termijn iets van ons. 
 
 

Afwezigheid juf Gezien 
De vriend van juf Gezien is in de afgelopen periode 
plotseling overleden. Ontzettend verdrietig. Juf 
Gezien zal een tijdje afwezig zijn. De afgelopen weken 
heeft juf Karin de groep overgenomen. Nu we weer 
fysiek op school zijn zal de donderdag en vrijdag 
gedraaid worden door juf Sandra Wanders. We 
wensen juf Gezien nog heel veel sterkte. 

Keuken 
We hebben leuk nieuws! De afgelopen tijd zijn we 
druk bezig geweest met veiligheid en PR. Er zijn 
bordjes ‘verboden toegang’ gekomen, de politie komt 
in de avonden vaker langs onze school en er is een 
nieuw buitenlicht geplaatst. De te hoge vlaggenmast 
komt in een kleinere versie vóór de school te staan, 
zodat we beter zichtbaar zijn. Er zullen wat verf en 
herstelwerkzaamheden in de school plaatsvinden. 
Maar het allermooiste bericht is dat de plaatsing van 
een nieuwe keuken doorgaat. In de meivakantie 
zullen de sloopwerkzaamheden plaatsvinden en in de 
week na de meivakantie komt er dan een hele nieuwe 
keuken! De kinderen kunnen dan nog beter werken in 
de keuken tijdens de keuzeklassen. We zullen de 
keuken ook binnen de mogelijkheden feestelijk 
openen! 
 

Ouderbijdrage 
Ondanks de herinnering is er nog maar voor 35 
kinderen de ouderbijdrage betaald. De activiteiten 
gaan wel gewoon door, ondanks corona. Er is al geld 
besteed aan Sinterklaas en de kerstmaaltijd. Graag 
ontvangen wij de ouderbijdrage. Binnenkort zal er 
nog een persoonlijke brief gestuurd worden naar alle 
ouders die nog niet betaald hebben. Dit kan u 
natuurlijk ontschoten zijn! Graag 25 euro overmaken 
op NL46INGB0002035028 ten name van MR OBS 
Emmermeer en onder vermelding van de naam van 
uw kind. Alvast hartelijk dank! 

 

Voorjaarsvakantie 
Per abuis stond er in de ouderapp nog een fout bij de 
voorjaarsvakantie. De voorjaarsvakantie is van 
zaterdag 20 t/m zondag 28 februari 2021. Nog twee 
weken naar school dus! 
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