
 

 

Jaargang 35  nummer 12        18 november 2016 
 
 
 

 
  
 
 
  

Roerdompplein 19, 2025 CS Haarlem* tel 023-5370413; fax 023-5492405; e-mail: directeur@kon-emmaschool.nl 

 
KERST 
We vieren het Kerstfeest met de hele school op donderdag 22 december. Alle groepen vieren het 
feest in hun eigen klas met het Kerstverhaal, kerstliedjes en een buffet. Het is de bedoeling dat uw 
kind iets te eten meeneemt, dat gezamenlijk in de klas gegeten kan worden. U kunt zich inschrijven op 
de hapjeslijst in de klas van uw kind(eren). Voor aanvang van de Kerstviering kan één van de ouders, 
tegelijk met het brengen van uw kind(eren), de door u gemaakte hapjes (niet teveel, bijvoorbeeld voor 
de helft van de groep) afgeven in de klas. Daarna mag u weer naar huis. De kleuterouders mogen 
desgewenst de eerste twee liedjes van de viering meemaken. 
Alles moet gesneden zijn en, indien nodig, voorzien zijn van opscheplepels. Het is handig om op uw 
schaal en/of lepel een naamsticker te plakken. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op 22 
december een bord, beker en bestek mee. 

Tijden voor het Kerstfeest: 
17.30 uur   inloop 

17.45-19.00 uur   Kerstviering in de klas.  

Alle kinderen worden gebracht via de ingang die de kinderen altijd gebruiken: de kleuters via de 
kleuteringang of de hoofdingang, de groepen 4 en 7 via het achterplein en de groepen 3,5,6 en 8 via 
het voorplein. Bij de ingangen van het kleuterplein, het voorplein en het achterplein staan 
kinderkoortjes. Daar zijn ook de collectepunten voor ons goede doel: OperatieMobilisatie, een project 
in Moldavië waaraan een oud-leerling van ons meewerkt. 

Wilt u ervoor zorgen dat de ingangen zoveel mogelijk vrijblijven?!  

Om 19 uur worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in de klas door één ouder opgehaald. 
We houden de gangen vanwege het kerstfeest in alle klassen graag zo lang mogelijk rustig. Daarom 
kunt u ook pas om 19 uur naar binnen om uw kind(eren) op te halen. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf via de gebruikelijke uitgang naar buiten. Als uw kind 
uit de bovenbouw alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar maken via een briefje of mailtje 
bij de leerkracht van uw kind? 

We hopen er met elkaar in de klassen een intieme en sfeervolle Kerstviering van te maken. 

Om een gezellige sfeer op het schoolplein te creëren, zullen er dit jaar 3 koortjes bij de ingangen 
staan om iedereen te verwelkomen met kerstliedjes. Voor het lichtpad naar de koortjes toe hebben we 
een flink aantal glazen potjes (zonder etiket) nodig. Hierbij kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken! 
Helpt u ons met het verzamelen? De potjes kunt u inleveren bij de leerkracht van de groep van uw 
kind(eren).  
 
SPEELGOED- EN KLEDINGBEURS 
In september was de speelgoed – en kledingbeurs op de Emmaschool. De Speelgoed – en 
Kledingbeurs heeft van de opbrengst €400,- beschikbaar gesteld aan de Emmaschool voor 
techniekonderwijs. Dat doet de organisatie van de speelgoed- en kledingbeurs met heel veel plezier 
want ze vinden het onderdeel techniek en de ontwikkeling hierin voor onze kinderen heel belangrijk. 
Wij zijn als school erg dankbaar voor deze bijdrage en gebruiken het om o.a. soldeerbouten en 
figuurzagen aan te schaffen. We bedanken de speelgoed- en kleding beurs voor de organisatie en 
deze mooie bijdrage voor ons techniekonderwijs. 
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BROOD EN SPELEN 
Deze week en vorige week kregen de kinderen een sinterklaaskleurplaat die ze mochten inkleuren en 
bij de overblijfkracht mochten inleveren voor onze sinterklaas wedstrijd. 
Alle ingeleverde kleurplaten worden vandaag opgestuurd naar ons hoofdkantoor en daar worden een 
paar winnaars uitgekozen. De winnaars kunnen een dagje kijken op Pakjesboot 12 van Sinterklaas. 
Hoe leuk is dat!! Volgende week worden de winnaars bekend gemaakt. 
Komende week zijn de volgende groep aan de beurt voor tosti’s. 

maandag 21 november:   de groepen 3 
dinsdag 22 november:    de groepen 4 en 5c 
donderdag 24 november: de groepen 5A, 5B en 6B 

Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten; Coördinator Koningin Emmaschool; 
emmaschool@broodspelen.nl 

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend! 

 

 


