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Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat was het twee mooie kerstdagen. De 

aanloop er naar toe vroeg veel van ons 
allemaal. Collega’s, ouderraad en, niet te 
vergeten, de (jongste) leerlingen. Toeleven 

naar Sint Maarten, door naar Sinterklaas 
en dan de feestelijkheden rond de Kerst. 

 
 
Want daar zijn we in 2019 geëindigd. Het kerstdiner, de kerstborrel voor 

de ouders en de kerstvieringen. Wat waren ze sfeervol 
en gezellig. De school was geweldig versierd o.l.v. Tjerk 

en Floor.  
De kerstborrel was weer tot in de puntjes geregeld en 
nog veel meer. Dank Ouderraad Kes en speciaal ook 

een woord van grote dank aan Bettina, Tanja en Chris. 
En niet te vergeten Carlos en onze Luuk! Nog maar net 
bij ons op school en met z’n  neus in de boter 

gevallen….alle feesten op rij. Wat heeft hij zich er 
geweldig door heen geslagen! Blij met jullie allemaal.  

 
 
Het syndroom van Usher. In eerdere weekbrieven en losse berichten 

hebben we er aandacht aan besteed. In klassen is 
er geld voor ingezameld maar ook direct na de 

kerstvieringen. Vanmorgen bracht dat al het 
mooie bedrag van € 145,75 bij elkaar. Dank aan 
alle gulle gevers! 

Mocht u ook nog iets willen geven? In januari is 
daar zeker ook nog gelegenheid voor.  
 

 
Alles is weer opgeruimd, bomen, lichtjes, versieringen kwamen de school in 

en zijn nu al niet meer zichtbaar. Dank aan al die ouders en hulptroepen die 
daar aan meegeholpen hebben. Wij gaan letterlijk en figuurlijk opgeruimd de 
vakantie in.  

 
Vanmorgen hebben we in de kerk een kaars aangestoken voor meester Fred. 

Afgelopen kreeg hij een tweede chemokuur en we hopen en 

bidden dat dit het effect geeft wat hem zo gegund is. Straks 
brengen we een mooi kerststuk en meerdere mooie wensen 

van de leerlingen, van u en ons naar hem toe. 
 



We nemen voor even afscheid van collega’s Lianne en Loes. Zij beginnen 

aan hun welverdiende zwangerschapsverlof. Het is ze zo 
gegund! We kijken uit naar de feestelijke berichten in het 

nieuwe jaar!! 
 
 

Twee weken vrij. Op vakantie elders of hier? Zorg goed voor elkaar!! Op 
maandag 6 januari 2020 ontmoeten we elkaar weer tijdens de 
Nieuwjaarsinloop in de klassen van 8.20 – 8.45 uur. 

 
Namens ons allemaal, het topteam van de Koningin Emmaschool, wens ik u 

en jullie allemaal hele mooie, gezegende, Kerstdagen toe en alle goeds voor 
2020!! 
 

Vriendelijke groet,      
Nanda Klaassen 

 
 


