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MR VERKIEZINGEN
Een aantal weken geleden hebben wij in de vrijdagbrief een oproep geplaatst voor een nieuw lid in de
oudervertegenwoordiging van de MR. Wij zijn blij dat er twee enthousiaste kandidaten zich hebben
gemeld voor deze plek. Om die reden organiseren we nu MR verkiezingen.
Bij deze vrijdagbrief sturen wij twee documenten mee. In het eerste document stellen de kandidaat
MR leden zich persoonlijk aan u voor. Daarnaast kunt u in het tweede document lezen wat de
spelregels zijn voor deze MR verkiezing. De stembiljetten voor de verkiezing zijn vandaag aan het
jongste kind dat u op school heeft zitten meegegeven. Wij hopen dat u de documenten zorgvuldig
leest en, nog belangrijker, dat u uw stem op een van deze kandidaten uitbrengt.
Vanaf maandag 5 december staat de stembus in de hal van de school. U kunt stemmen tot uiterlijk
maandagochtend 12 december tot 9.00 uur. De uitslag van de MR verkiezing laten wij u in de
vrijdagbrief van 16 december weten.
SINTERKLAASFEEST
Op maandag 5 december vieren we met de hele school het Sinterklaasfeest. We verwelkomen Sint en
de pieten ’s morgens om 8.30 uur op het voorplein. Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en
van daaruit met hun leerkracht naar buiten. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 08:15 uur
hun surprises naar de klas brengen.
Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden, staan zij met hun eigen groep op het plein.
De ouders (eventueel met jongere broertjes en zusjes) die willen kijken, mogen dit doen achter het
hek, vanaf het grasveld.
Voor alle groepen is er een continurooster. Alle kinderen moeten een lunch voor tussen de middag
meenemen. De school gaat om 14:00 uur uit.
Vol verwachting klopt ons hart….
NIEUWE KLEUTERS
We hebben de afgelopen periode weer een aantal nieuwe kleuters mogen verwelkomen. In groep
rood is Amira gestart en in groep geel is Feng begonnen. Groep groen kreeg Maartje erbij en groep
blauw David. In groep roze kwamen Elise, Ravi en Jay erbij in de klas en in groep paars is dat
Baileigh. We wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouders een goede tijd op de Koningin
Emmaschool.
DE SCHOOL BEGINT EN EINDIGT
De school kent verschillende ingangen. Iedere groep heeft een eigen ingang. Zo verdelen we de
verkeersstromen en houden we de gangen ’s ochtends en ’s middags toegankelijk. Om de
toegankelijkheid te kunnen waarborgen, verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend om de
ingang te gebruiken van de groep van uw kind.
De kinderen van groep geel en groen komen via de hoofdingang naar binnen. Ook de kinderen die in
groep 3 zitten, gebruiken de hoofdingang aan het voorplein. De kleuters van de groepen rood, blauw
en paars gebruiken de ingang aan het kleuterplein. De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 verzamelen
om 8.25 en om 12.55 uur op het voorplein. De groepen 4 en 7 verzamelen op het achterplein.
De ingang die gebruikt wordt bij de start van de schooltijd wordt ook gebruikt als de school uit gaat.
Een eerste uitzondering hierop vormen de kleuters; zij komen allemaal op het kleuterplein naar buiten.
En de tweede uitzondering wordt gevormd door de kinderen van groep 8: zij gebruiken om 15 uur de
achteruitgang.
*
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Lees verder op de volgende pagina

PIETENGYM
Deze week zijn alle kinderen in de
gymzaal druk aan het klimmen en
klauteren tijdens de pietengymles.
De leerlingen van de midden- en
bovenbouw werken per tweetal.
Om de beurt mogen ze over alle
daken en gebouwen klimmen om
naar puzzels te zoeken. De
puzzels hangen op verschillende
plekken in de gymzaal. Samen
lossen de leerlingen de puzzel op.
Het is een les waar het hele jaar
naar uit wordt gekeken.
ZENDING
Vorig schooljaar hebben wij met ons zendingsdoel gespaard voor stichting
Hulphond. We hebben toen met de hele school een bedrag van €2500,opgehaald. De stichting heeft ons laten weten dat zij van dit bedrag een hulphond
konden kopen. Deze hulphond is vernoemd naar onze school: Emma (zie foto). In
de bijlage is de brief bijgevoegd die wij kregen van de stichting en het certificaat
van Emma. Namens stichting Hulphond ontzettend bedankt voor het sparen van dit
mooie bedrag.

BERICHT VAN DE GEMEENTE / HANDHAVING
Wanneer de dagen korter worden en de winter voelbaar groeit de
verkeersdrukte rond school. Even snel in de auto, wel zo makkelijk. Even snel
dubbel parkeren, u bent toch zo weg.
Helaas levert dat ‘even snel’, veel vaker dan u denkt, gevaarlijke
verkeerssituaties op rond onze school. Dat is uiteraard niet wenselijk.
In deze periode handhaaft de gemeente Haarlem daarom extra en streng
rond alle basisscholen in Haarlem.

BROOD EN SPELEN
Deze week hebben de kleuters hun sinterklaasknutsel afgemaakt in de klas. Toen de knutsel klaar
was, zijn ze lekker gevuld met pepernoten en ze mochten mee naar huis.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen die gewonnen hadden met de sinterklaasactie een kijkje
mogen nemen op de pakjesboot 12 van sinterklaas. Van onze school heeft Isa gewonnen uit groep
3C. Gefeliciteerd!!! Op de facebookpagina van Brood en Spelen kunt u een filmpje bekijken van alle
ingezonden kleurplaten en winnaars.
Het team van de overblijf wens alle ouders en kinderen een super sinterklaasfeest.
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten,Coördinator Koningin Emmaschool
emmaschool@broodspelen.nl

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