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Beste ouder/verzorgers, 
 

Onderaan deze Weekbrief een compilatie van foto’s van de aankomst 
van Sinterklaas en zijn Pieten. Met dank aan collega Loes. Het was de 
hele dag een groot feest. Dank aan de collega’s en ouders die zich zo 
enorm ingezet hebben om dit feest zo te kunnen vieren! 
En leerlingen: jullie zijn toppers! Mede dankzij jullie heeft Sinterklaas 
mij weer beloofd om volgend jaar weer bij ons zijn verjaardag te 
komen vieren. Hoe leuk is dat!!  
 

 
De eerste kerstbomen zijn alweer zichtbaar in de groepen. De plannen voor het komende 
Kerstfeest krijgen vorm. Hieronder de eerste afspraken die belangrijk zijn voor u. Natuurlijk, 
want zo bent u het van ons gewend, zullen we u nog een paar keer helpen herinneren maar 
voor nu de eerste info hieronder.  

 
We vieren het kerstfeest met de hele school op 
woensdag 18 december.  

 Alle groepen vieren het feest in hun klas 
met het Kerstverhaal, Kerstliedjes en een 
buffet.  
Het is de bedoeling dat uw kind(eren) iets 
te eten meeneemt, dat gezamenlijk in de 
klas gegeten kan worden. 
Het is heel fijn als er, naast al het andere lekkers, ook gezonde hapjes gemaakt worden!  

 
U kunt zich inschrijven op de hapjeslijst in de klas van uw kind(eren), vanaf maandag 9 december. 
Voor aanvang van de Kerstviering kan één van de ouders, tegelijk met het brengen van uw 
kind(eren), de door u gemaakte hapjes (ongeveer voor de helft van de groep) afgeven in de klas.  
 
Het is handig, indien nodig, dat alles gesneden is en voorzien van opscheplepels. U krijgt uw schaal en 
lepel na afloop van de Kerstviering weer terug. Handig als er naamstickers opzitten.  
 

 Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten op 18 december een bord, beker en bestek 
meenemen.  
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Vrij 6 december  School open om 8.30 uur, 9.30 uur beginnen.  
Wo 11 december  Foute kersttruiendag   
Wo 18 december  17.00 – 18.30 uur Kerstdiner in de klassen / kerstborrel op het plein voor ouders. 
Do 19 december  Kerstviering in de Goede Herderkerk (onder schooltijd voor leerlingen) 
   NB. Meer info over kerstactiviteiten in latere Weekbrieven.  
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Alle kinderen worden gebracht via de ingang die de kinderen altijd gebruiken. Bij de drie ingangen 
staan kinderkoortjes. Daar zijn ook de collectepunten voor ons goede doel: geld voor onderzoek naar 
het syndroom van Usher.  
 
Wilt u ervoor zorgen dat er bij de ingangen geen opstoppingen ontstaan? Dit i.v.m. de veiligheid. 
 
Om 19.00 uur worden alle kinderen door één ouder in de klas opgehaald.  
We houden de gangen vanwege het Kerstfeest in alle klassen graag zo lang mogelijk rustig. 
Daarom kunt u ook pas om 19.00 uur naar binnen om uw kind(eren) op te halen.  
 

 
Nadat uw kind(eren) in de klas gebracht is(zijn), en u wilt nog even 
gezellig blijven, is er een kerstborrel voor de ouders, georganiseerd 
door de Ouderraad, op het voorplein. 
 
 

 
Als uw kind uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar 
maken via een briefje of via de mail bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)? 
We hopen er met elkaar in de klassen een intieme en sfeervolle Kerstviering van te maken. 
 
Op donderdag 19 december vieren we het Kerstfeest in De Goede Herderkerk, Rechthuisstraat 9.  
 
De groepen zijn verdeeld over twee vieringen:  

 Van 9.00 uur tot 10.00 uur zijn de groepen rood, groen, blauw, 3A, 4A, 5A, 5/6, 6A, 7A, 8A 
aan de beurt.  

 Van 10.30 uur tot 11.30 uur zijn de groepen geel, paars, 2/3, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8C aan de 
beurt.  

Er zijn een aantal plaatsen voor (groot-)ouders die hier graag bij willen zijn.  
Geef u snel op, tot uiterlijk 16-12, via de mail, naar nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

Na afloop van de viering collecteren we opnieuw voor ons goede doel.  
De kinderen lopen vervolgens met de leerkracht en begeleidende ouders naar de kerk en 
terug.  
Om 15.00 uur start de kerstvakantie. 

 
 
Om helemaal in de Kerststemming te komen roepen we woensdag 11 december uit tot 
: FOUTE KERSTTRUIENDAG. Ook het team zal zich in foute kersttruien hullen. Doe jullie 
mee??? 
 

Helemaal onderaan de Weekbrief nogmaals de Social Schools oproep. Graag nogmaals uw aandacht 
hiervoor!  
 
Namens het actieve team van de Koningin Emmaschool wens ik u voor vanavond of later een 
gezellige pakjesavond, tot morgen, ergens tussen 8.30 – 9.30 uur, en tot de volgende Weekbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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AVG – toestemmingsformulieren 
Nog steeds zijn niet alle toestemmingsformulieren i.v.m. de privacy ingevuld 
(ouders van nieuwe leerlingen: mocht u die nog niet gekregen hebben wilt u 
die dan aan de leerkracht vragen of via ict@kon-emmaschool.nl?  
 

Voor ons is 1 januari 2020 echt de deadline, als we dan geen (wel/niet) 
toestemming voor het delen van beeldmateriaal en andere gegevens van u hebben ontvangen, zullen 
we met u contact opnemen en wellicht het account op Social Schools tijdens moeten blokkeren. De 
wet vereist toestemming van de ouders voordat wij beelden en gegevens met u mogen delen.  
 
Ook een allerlaatste verzoek om er voor te zorgen dat uw contactgegevens (en dan specifiek de 
actuele telefoonnummers) in Social Schools een plek krijgen.  
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