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MAANDDATA DECEMBER EN JANUARI
December
do.
22-12 Kerstfeest
vrij.
23-12 Margemiddag gr.5-8
ma.
26-12 t/m
vrij.
06-01 Kerstvakantie

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

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.
Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen om 12:00uur vrij en begint de kerstvakantie. Op maandag 9
januari hopen we iedereen dan weer in goede gezondheid te mogen begroeten.
KERSTKOOR
De kinderen van de kerstkoortjes moeten donderdag 22 december om 17.20 uur op school zijn. Zij
brengen hun hapjes naar de klas en lopen daarna naar het plein waar ze gaan zingen. De kinderen
van groep 5A, 6A en 8A zingen op het kleuterplein. De kinderen van groep 5B, 6B en 7A zingen op
het achterplein. De kinderen van groep 5C, 7B en 8C zingen op het voorplein.
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NIEUWS VAN DE MR
Tot maandag 12 september 9.00 uur kon er gestemd worden op een nieuwe MR-kandidaat. Het
verheugt ons te melden dat Jos Rohling met 86 stemmen de verkiezingen heeft gewonnen (in totaal
zijn 138 stemmen uitgebracht). Wij danken David Montsma voor zijn getoonde interesse in de MR van
onze school. In het nieuwe jaar zal Jos zijn taak op zich nemen.
De samenstelling van de oudervertegenwoordiging van de MR is nu verder als volgt: De ouders in de
MR zijn Iris Pinkster (voorzitter), moeder van Mia (groep 7), Ilona Brusselers, moeder van Jili (groep
5), Laura Rutte, moeder van Maud (groep 7).
De leerkrachten in de MR zijn Hanneke Burgers (groep 5), Lidewij Vernooy (groep 6, 7 en 8) en
Marieke Koster (groep 3) en Iris de Zwart (groep 3).
Het kan zijn dat u vragen heeft aan de MR of wellicht onderwerpen ter bespreking aan ons wilt
doorgeven; dat kan natuurlijk altijd. U kunt ons bereiken via het emailadres van de MR: MR@konemmaschool.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk. Op 17 januari is de eerstvolgende MR
vergadering.
BROOD EN SPELEN
Het einde van 2016 is al weer in zicht en de kerstvakantie staat voor de deur. Wij hebben met de
kinderen deze week kerstkaarten gemaakt. Volgende week hebben we voor alle kinderen van de
onderbouw en middenbouw een kerstbal die ze mogen inkleuren en mee naar huis kunnen nemen.
Voor de bovenbouw zijn er Christmas-crackers. In de aula gaan wij
volgende week ook nog glazen potjes versieren. Deze worden
gevuld met een laagje vogelzand en een waxinelichtje. Daarna
worden de waxinelichthouders mee naar huis genomen. Volgende
week worden de tosti-dagen voor de maand januari doorgegeven.
Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten, Coördinator Koningin
Emmaschool; emmaschool@broodspelen.nl
BERICHT VAN SPORTSUPPORT
Kom naar de Sport-In Fun Experience in de kerstvakantie.
Voor Glow-in-the-Dark sporten en nog veel meer leuks.
Kom jij ook in fluorescerende kleding naar dit originele
sportspektakel? Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30
december van 10.30 tot 16.30 uur in het Kennemer Sportcenter
Haarlem. Het is voor kinderen van 3 t/m 13 jaar. Een dagkaart kost
€10,- in de voorverkoop. Meer informatie op sportsupport.nl of schrijf
je direct in voor de Sport-In Fun Experience
via www.jeugdsportpas.nl

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

