VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 11 24 november 2017

AGENDA
5 december Sinterklaasfeest - continurooster
6 december inloop 8.30 uur – 9.30 uur

Beste ouders/verzorgers,
Vol verwachting klopt ons hart…. Iedereen die de school binnenkomt weet
het meteen. Sinterklaas wordt verwacht. Ingepakte cadeautjes, een mooie
stoel, pietjes in de gangen. En als je geluk hebt kom je ook nog één, twee of
soms wel drie kleine sinterklaasjes tegen die je meteen laten weten dat
Sinterklaas met de boot naar Nederland gekomen is en dat ik mijn schoen
mag zetten. Dat laatste doe ik dan ook graag.
Die versierde school is geweldig. Dank aan al die hulppieten die vorige week in de school waren om
dat te regelen. Weet niet of zij deze Vrijdagbrief lezen maar zo niet: wilt u dan aan hen doorgeven
dat wij er heel blij mee zijn??
Gooi wat in mijn schoentje…
De pieten hebben ons een berichtje gestuurd: ze komen woensdagnacht langs op
school. Alle kinderen mogen dus woensdag 29 november hun schoen zetten!
Wat zal dat een verrassing zijn donderdagochtend!

Wie komt er alle jaren? Daar weer uit Spanje varen ........ Dat
kan niemand anders dan Sinterklaas zijn. Ik sprak hem jl.
maandag en hij kijkt er naar uit om naar de Koningin Emmaschool
te komen.

Dinsdag 5 december verwachten wij hem bij ons op school. Zo rond 8.30 uur zal hij zijn
opwachting maken samen met zijn altijd trouwe Pieten.
 De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 8.15 hun surprises naar de klas brengen.
 Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en van daaruit met hun leerkracht naar buiten.
Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden staan zij dan met hun eigen groep op
het plein.
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LET OP: Als u mee wilt zingen wilt u dan achter de groepen staan? En waar van toepassing achter het
hek? Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet!
Die dag, 5 december dus, geldt een continurooster, dat betekent dat alle kinderen hun
lunchpakketje mee naar school nemen, op school eten en dat we om 14.00
uur uit zijn.
We stuurden al eerder een bericht maar herhalen kan nooit kwaad:





Ouders van kleuters halen die dag hun zoon/dochter om 13.50 uur uit de klas
Rond die tijd verwachten we een echte Pietenband op het kleuterplein
Om 14.00 uur komen de groepen 3 t/m 8 de school uit. Zoals altijd. Bij de juiste uitgang.
Rond 14.00 uur wordt de Pietenband op het grote plein verwacht waarmee we er met elkaar
nog even een gezellig feest van maken voor een ieder die daarvan mee wil genieten.

En voor woensdag 6 december? De deuren van de school zijn om 8.30 uur open, maar om 9.30 uur
beginnen we echt.
O kom er eens kijken….. we zagen de stoomboot al vol met cadeaus. Een deel daarvan komt
natuurlijk onze kant uit.
( De penningmeester van de Ouderraad liet ons weten dat er
inmiddels 78% van de ouderbijdragen is betaald. Ook Sinterklaas was
daar heel verheugd over! Dank!! Mocht u het in alle feestdrukte nog
zijn vergeten, wilt u dit dan alsnog doen?)

Het lijkt nu nog zover weg maar over 4 weken is de kerstvakantie al begonnen. Vrijdag
22 december is de eerste Kerstvakantiedag. Afgelopen week stuurde wij u een link door
met een kerstborrel-enquête van de Ouderraad. Wilt u die nog invullen zodat de OR een
goed besluit kan nemen? Heel fijn!
https://www.survio.com/survey/d/D5F1J5W0G7A3G9O9T
Van de Ouderraad:
De school is weer prachtig versierd in Sinterklaas stemming. De ouderraad is ondertussen alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor de kerst. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!
Op donderdag 7 december wordt de school versierd. Wij starten om 19.30 uur en zijn ongeveer 1,5
uur bezig. Op donderdag 21 december wordt alles om 19.30 uur weer opgeruimd. Vooral voor deze
avond vragen wij heel graag een uurtje van uw tijd. U kunt zich aanmelden via
ouderraad.kes@gmail.com.
Alvast bedankt!
Middelbare scholen bezoeken…
De kinderen van groep 8 hebben allemaal hun voorlopig advies gekregen. Met dit voorlopig advies
kunnen ze zich, samen met hun ouders, gaan oriënteren op een passende voortgezet
onderwijs school. De afgelopen week zijn we ook met de klas al op verschillende
scholen wezen kijken. We hebben een bezoek gebracht aan het Sterrencollege, het
Mendel College en het Ichthus Lyceum. Ook de Duin en Kruidberg Mavo staat nog op
de planning. Van het Schoter en het Hartenlust is er iemand bij ons geweest om wat te
vertellen. Wat is dat leuk en leerzaam!
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Iets heel anders:
U weet zich vast nog te herinneren dat we op 5 oktober 2017 hebben gestaakt. Met 60000 collega’s
zijn we naar Den Haag getogen om de regering te laten weten dat we, om
uw kinderen goed onderwijs te kunnen blijven geven, nu en in de
toekomst, hun ondersteuning nodig hebben. In eerste instantie voor meer
hulp in de klassen, kleinere groepen en als laatste een beter salaris. En
daar is, zo zult u begrijpen, geld voor nodig want anders lukt dat niet. Er
kwam een eerste bedrag los voor ondersteuning in de groepen maar nu
blijkt dat dit over een aantal jaren wordt uitgesmeerd. Daar kunnen we op korte termijn niets
structureels mee oplossen.
5 December a.s. is een vervolggesprek van PO in actie met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie
Slob. Als dit gesprek niet leidt tot nieuwe toezeggingen dan roepen de bonden ons op om op dinsdag
12 december het werk opnieuw neer te leggen en de school te sluiten.
Tijdens onze studiedag van eergisteren hebben we er met elkaar over gesproken en besloten dat wij,
als de bonden dit definitief zullen uitroepen, gaan staken op dinsdag 12 december.
De stakingsbereidheid op onze school is nagenoeg 100%. We vinden goed onderwijs zo belangrijk dat
we de regering dit op deze manier willen laten weten, samen met vele andere scholen in Nederland.
Nog even voor alle duidelijkheid: als uit het overleg van 5 december harde financiële toezeggingen
komen dan staken we niet. Wij laten u zo spoedig mogelijk na 5 december weten wat de uitkomst
gaat zijn.
Wordt vervolgd.
Namens het positief gerichte team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een
verrassend weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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