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KERSTVAKANTIE 
Vandaag, vrijdag 23 december, begint de kerstvakantie voor alle groepen om 12 uur. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn deze middag dus vrij. 
We begroeten iedereen graag weer op maandagochtend 9 januari om 8.30 uur! 
 
MAANDDATA JANUARI 
ma. 09-01  Weer naar school 
vrij. 13-01  Schaatsen gr 5-8 
di. 17-01  MR vergadering 
do. 19-01  AC vergadering 
vrij. 20-01  Schaatsen gr 5-8 
woe. 25-01  Inloop in alle groepen, 8.30-9.00u 
vr. 27-01  Schaatsen gr 5-8 
 
HEEL VEEL DANK! 
De ouders van de Activiteiten Commissie willen 
iedereen bedanken die geholpen heeft in de toch al 
zo drukke decembermaand. School versieren, opruimen rond sinterklaas en natuurlijk hetzelfde 
rondom de kerst. De kinderen hebben genoten van alle versieringen, en daar doen we het tenslotte 
voor!! Namens de AC wensen we iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
En het team bedankt op haar beurt de ouders van de AC die in de afgelopen week zoveel werk 
hebben verzet. De school zag er steeds prachtig uit en ook wij hebben ervan genoten. 
 
KERSTKOOR 
Tijdens de inloopavond heeft u kunnen genieten van drie kerstkoortjes. Een aantal leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8 heeft twee weken geoefend. Wat zongen de kinderen prachtig! Fijn dat jullie 
meededen: Frederique, Tijmen, Evy, en Miquel uit groep 5a. Thijs, Lara, Julia en Kim uit groep 
5b.Chanelle, Anne, Ilja, Emi en Indy uit groep 5c. Daan, Julian, Florens en Natan uit groep 
6a. Juul, Boaz, Rosalie en Alisha uit groep 6b. Damian, Janiek, Noor, Ides en Thyra uit groep 7a. Meis 
en Rebecca uit groep 7b. Jade en Dalou uit groep 8a. Zoe, Lara, Wouter, Sophie en Nikita uit groep 
8b. Mickey, Dyon en Joey uit groep 8c. 
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NATIONALE ONDERWIJSPRIJS 
De Nationale Onderwijsprijs is bedoeld om op een positieve manier 
aandacht te vragen voor het onderwijs. De wedstrijd is bedoeld om 
bijzondere projecten in de schijnwerpers te zetten en daarmee te laten 
zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is. De voorrondes van de 
Onderwijsprijs worden per provincie gehouden. De provinciale winnaars 
dingen mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Met gepaste trots 
kunnen we vertellen dat de Koningin Emmaschool tot de drie 
genomineerde scholen van Noord-Holland behoort. We hebben ons 
ingeschreven met onze leerlijn techniek van Lego education. We 
hebben u in eerdere vrijdagbrieven geïnformeerd over het materiaal. 
Op woensdag 18 januari is de prijsuitreiking. Voordat de prijswinnaar van de voorronde bekend wordt 
gemaakt, geven we eerst nog een korte presentatie aan de jury. We zijn erg blij met de nominatie en 
hopen dat we een goede kans maken om de Onderwijsprijs van Noord-Holland te winnen en door te 
gaan naar de landelijke finale. 
 
BROOD EN SPELEN 

 
 
KERSTBOMEN ACTIE 
Begin 2017 vindt in de gemeente Haarlem weer een kerstbomen inzamelactie plaats. Deze actie wordt 
georganiseerd om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Ook 
vanuit milieuoogpunt is het goed om de bomen gescheiden in te zamelen, zodat ze kunnen worden 
gerecycled tot compost. 
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op woensdag 4 en 11 januari van 
12.30 tot 16.00 uur op verschillende locaties, verspreid over de stad, oude 
kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel bomen inleveren als ze willen. 
Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waarmee zij kans maken op de hoofdprijs van € 
500,-. Deze prijs mag besteed worden aan een activiteit met de gehele klas voor bijvoorbeeld een 
excursie of een schenking aan een goed doel. Ook worden per locatie cadeaubonnen van € 10,-- (één 
cadeaubon per 100 ingeleverde kerstbomen) verloot. Meer informatie over de kerstbomenactie is te 
vinden op: https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/kerstbomenactie-2016 
 

 
Het team van de Emmaschool wenst iedereen 

gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

Het team van Brood en Spelen wenst iedereen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar! 

 


