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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is de laatste KESpraat van het schooljaar 2018-2019. U ontvangt hierbij nog wat algemene informatie. 
Voor de Koningin Emmaschool en de Lelie komt er nog een aparte brief met informatie over het nieuwe 
schooljaar, die ontvangt u binnenkort. 
 
Zoals we u al gemeld hadden gaan we units plaatsen op de KISS en Ride zone.  
We hebben ook besloten om de school anders in te gaan delen nu we zowel bij de Koningin Emmaschool en 
de Lelie een groep erbij krijgen. Een werkgroep van personeel van de beide scholen heeft zich hierover 
gebogen en we hebben samen een goede oplossing gevonden. Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief is de platte-
grond voor komend schooljaar. De units komen op de KISS en Ride zone, het staat iets te groot getekend op 
de plattegrond.  
De leerlingen van de Koningin Emmaschool zullen komend schooljaar bij de hoofdingang naar binnen gaan. 
Daar zitten de onderbouw groepen. De middenbouw groepen zitten door de gang links. De 2 bovenbouw-
groepen komen in de Units. We kunnen op deze manier goed met elkaar samenwerken en het onderwijs 
goed vormgeven. De bovenbouw leerlingen zijn prima in staat om (af en toe) vanuit de units naar de ingang 
en het plein te lopen. Het is maar een heel klein stukje. 
De leerlingen van de Lelie komen na de grote vakantie de school binnen aan de andere kant, bij de ingang 
iets verder op aan de Scherpencamp. Zij hebben hun eigen ingang en hebben in die hoek van de school 3 
lokalen. De onderwijszorgroep zullen wij samen met de leiding van de naschoolse dagbehandeling van ’s 
Heerenloo regelen. Die ruimtes gaan wij overdag gebruiken en gebruiken zij na schooltijd. Het is prettig om 
een rustige eigen ingang te hebben en de lokalen allemaal bij elkaar. 
De overige ruimtes zijn ook allemaal verdeeld voor het personeel met andere taken.  
We zijn met elkaar heel tevreden met het resultaat. We kunnen op dit moment niet aangeven hoelang deze 
situatie duurt, dat hangt helemaal af van de ontwikkeling van het leerlingaantal van de beide scholen.  
 
De taxibusjes zullen voor de school gaan parkeren op de parkeerstrook. U kunt daar tussen 8.15 en 8.45 uur 
en tussen 14.45 uur en 15.15 uur niet parkeren. Het personeel van de school zal de auto verderop in de 
wijk gaan parkeren.  

 
Overige Mededelingen 

 De nieuwe schoolgids staat de 1ste schoolweek op de website. U ontvangt de 1ste KESpraat op vrijdag 6 
september. Daarbij ontvangt u een kalender met de studiedagen en de belangrijkste zaken uit de 
schoolgids. 

 Het nieuwe schooljaar begint op maandag 2 september om 8.30 uur met inloop, we starten 8.45 uur. 

 De herfstvakantie is van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober. 

 
Namens alle collega’s van de Koningin Emmaschool en de Lelie afdeling Nijkerk wens ik u een hele prettige 
vakantie.  We hopen alle kinderen op 2 september uitgerust en in goede gezondheid terug te zien. 
 
Met vriendelijke groet,         
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
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De doorschuifmidddag is op dinsdag 16 juli.  
De leerlingen zullen dan in de nieuwe groep zijn 
en hun (nieuwe) medeleerlingen en leerkrachten 
ontmoeten. Alle nieuwe leerlingen komen dan 
ook op school. 
De leerlingen ontvangen in de laatste week nog 
een brief met informatie voor het nieuwe school-
jaar. 
 
Afscheid leerlingen 
We gaan afscheid nemen van een aantal leer-
lingen.  
De kinderen uit groep 8 hebben hun plek gevon-
den op het vervolgonderwijs.  
We wensen alle leerlingen een 
hele fijne tijd toe op hun nieu-
we school en we hopen dat 
jullie nog een keer langs ko-
men om te vertellen hoe het 
met jullie gaat. 
 
 
 
 
 

juli 16 Doorschuifmiddag 
en ontvangst nieu-
we leerlingen, af-
scheidsavond 
groep 8 leerlingen 

 17 High tea groep 8 en 
uitzwaaien groep 8 
om 12.30 uur 

 19 Start van de grote 
vakantie 12.00 uur 

 

 
 
De doorschuifochtend is op 9 juli om 9.30 uur. De 
leerlingen zullen dan een uurtje in de nieuwe 
groep zijn en hun leerkrachten en onderwijsassis-
tenten ontmoeten.   
De leerlingen krijgen nog een laatste brief met 
informatie voor het komende schooljaar. 
 
 
 

juli Week 
van 8 
juli 

besprekingen met 
ouders, verzorgers 

 9 Doorschuifochtend 
en ontvangst nieu-
we leerlingen 

 19 Start van de grote 
vakantie 12.00 uur 

 

 


