VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 13 - 8 december 2017

AGENDA
21 december Kerstviering 17.45 – 19.00 uur (zie verder in de vrijdagbrief)

Beste ouders/verzorgers,
Dag Sinterklaasje…. Wat was het een ontzettend leuke dag! De feestelijke sfeer waarmee we de dag
begonnen duurde tot ver na 14.00 uur. Met die
Pietenband werd het feest nog vrolijker. Sinterklaas
en ik piepten er iets eerder tussenuit. We hebben
samen een bezoekje gebracht bij juf Trudy uit groep
blauw. Zij is herstellende van een operatie en het
gaat haar goed!
Toen wij weer terugkwamen was de rust
weergekeerd en hebben we samen een kopje thee
gedronken. Meteen daarna werd Sint door de
hoofdpiet opgehaald om verder Haarlem in te gaan
en gezinnen te verrassen. Dat is vast en zeker
gelukt. Cadeaus, groot en klein, kwamen woensdag
mee om trots aan de juf te tonen.
Feesten als deze worden extra vrolijk door de inzet van zoveel hulp. Vanaf deze
plek namens het hele team: dank hulppieten en ouders voor jullie tomeloze en
betrokken inzet! We zijn er superblij mee!

Hier en daar staan inmiddels kerstbomen. Hier en daar wordt de feestverlichting weer opgehangen.
Het is donker als ik naar school ga, het is donker als ik thuis kom. Voor mij een feestelijke maand
maar ik realiseer me altijd weer dat dit niet voor iedereen zo is. Dit is ook een maand waarin verdriet
extra hard binnenkomt doordat de herinneringen ontroering en eenzaamheid kunnen oproepen.
Voor iedereen die dat betreft, weet dat we ons dat realiseren en aan jullie denken.
De kerstviering op 21 december wordt voorbereid door de collega’s, door u als
u lekkers maakt voor het kerstdiner maar ook door de ouders in de ouderraad
voor de ‘kerstborrel’ op het plein. Op 21 december bent u tijdens het
kerstdiner van de kinderen welkom om, tegen een bescheiden vergoeding, iets
te eten en te drinken. In de volgende vrijdagbrief meer informatie.
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Een dure maand. Voor u en voor ons. Wil u nog één keer in december laten weten dat de
penningmeester van de ouderraad (en daarmee ook wij) blij is met de inmiddels 81% ouderbijdragen
die inmiddels binnen is. Wilt u, als u nog niet betaald hebt, de ouderbijdrage alsnog

overmaken naar rekeningnummer NL78 RABO 0300573715, t.n.v. Salomo
Koningin Emmaschool OR/MR. Voor de groepen 1 t/m 4 is de totale
ouderbijdrage €55,50, de groepen 5 t/m 7 €108 (inclusief €30 reservering
voor het schoolkamp in groep 8) en voor groep 8 €53.
Een praktische vraag: Enige tijd geleden zijn er formulieren meegegaan om u te
vragen naar ‘noodnummers’ mochten wij u direct willen bereiken. Bij een
tussentijdse controle blijkt dat nog niet alle formulieren binnen zijn. We willen u
vragen om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Dank.

Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een warm
weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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