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Beste ouders/verzorgers, 
 

Er staat een paard in de gang…… geen paard maar wel een geweldige stal waar 
menig paard jaloers op zou zijn. Ozosnel moest eens weten dat wij zo’n mooie 
plek in school hebben. Hulppieten hebben de school weer helemaal in stijl 
versierd. Het is alleen al een feest om in de school rond te lopen. 
 
De Sintjes en Pietjes hebben het druk. Inpakken, het 
grote boek bekijken, mooie tekeningen en schilderijen 
maken, de stoomboot zie ik ook hier en daar. En in het 
lokaal van juf Nicolette en Alma staat een prachtig 
houten paard.  
 
 

Gisteren sprak ik Sinterklaas, we moeten elkaar natuurlijk op de hoogte 
houden, en het is nog steeds het plan om op donderdag 5 december de 
school met een bezoek te vereren. Of hij per paard, boot, stoomtrein of 
ander vervoermiddel komt was nog niet helder. Maar de vervoers- en 
communicatiepiet waren hard aan het werk om alles te coördineren. Vol 
verwachting……. 
Onderaan deze Weekbrief het volledige programma. Lees dit goed!!! 
 
 
Kersttakken 
En dan……als Sinterklaas weer huiswaarts is gekeerd komen we in de kerstsferen. Ook daar worden 
plannen voor gesmeed. Eén daarvan is dat we met alle kinderen kerststukjes willen gaan maken. U 
hoort daar binnenkort in een apart bericht meer over maar voor nu: 

Wie weet waar we op een zo voordelig mogelijke 
manier kersttakken (dennengroen/heesters/hulst) 
kunnen kopen/krijgen?  
Op maandag 9 december moet het aanwezig zijn en de tijd vliegt. Wie o wie wil ons helpen?? 
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Do 5 december   Zou de goede Sint wel komen……? Continurooster. 14.00 uur uit. 
Vrij 6 december  School open om 8.30 uur, 9.30 uur beginnen.  
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.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Iets heel anders: ik krijg vragen over de schoolfotograaf. Komt ie nog? Jazeker. 
Maar vanaf dit schooljaar zal hij steeds in juni komen. Dan zijn alle klassen 
compleet en hoeft de fotograaf niet extra te komen. Dus nog even geduld, de 
schoolfotograaf komt zeker, dit schooljaar op 15,16 en 17 juni 2020.  
 

 
Zending 

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het sparen voor Kenia. 
Geitenvoetjes (en geen paardenvoetjes) zijn gekleurd, geld gedoneerd en zo 
hebben we samen een bedrag opgehaald van €512,-. De stichting Red een kind 
heeft ons laten weten dat zij er heel blij mee zijn. En wij zijn trots op iedereen die 

zijn/haar steentje hieraan heeft bijgedragen. Fantastisch! 
 
 
Basketbaltoernooi 
Het eerste sporttoernooi van dit schooljaar zit er weer op. Afgelopen woensdagen mochten 
leerlingen uit groep 7 en 8 meedoen aan het basketbaltoernooi en speelden ze tegen andere 
Haarlemse scholen. De kinderen hebben zich flink uitgesloofd en hebben maar liefst vier bekers 
weten te behalen voor de Emmaschool! 
 
De twee meidenteams gingen met de bekers voor de tweede 
en derde plek naar huis en de twee jongensteams met de 
eerste en derde plek! 
 
Gefeliciteerd kanjers! Bedankt voor jullie inzet: Pheebe, 
Lotte, Arantxa, Gwen, Lise, Lucy, Larissa, Roksana, Lotte, 
Lotje, Lara, Julia, Silke, Sky, Julius, Raven, Tim, Luuk, Thijs, 
Haike, Tim, Thijmen, Tygo, Liam, Ole, Swen, Oskar en Justin! 
 
 
 
Dat was het weer voor deze week. Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens 
ik u en jullie voor later een fijn weekend toe en tot de volgende Weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nanda Klaassen 
 
 

 
 

Belangrijk!!! Zie volgende bladzijde!! 

 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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PROGRAMMA VOOR 5 DECEMBER 2019 

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 stoomtrein naar Nederland gekomen is en dat ik mijn schoen mag zetten. Dat 

laatste doe ik dan ook graag. Die versierde school is geweldig. 

Gooi wat in mijn schoentje…  

De pieten hebben ons een berichtje gestuurd: ze komen maandagnacht 25 november langs op 

school. Alle kinderen mogen dus maandag 25 november hun schoen zetten! Wat zal dat een 

verrassing zijn dinsdagochtend! 

 

Wie komt er alle jaren? Daar weer uit Spanje........  

Dat kan niemand anders dan Sinterklaas zijn. Donderdag 5 december 

verwachten wij hem bij ons op school. Zo rond 8.40 uur zal hij zijn opwachting 

maken samen met zijn altijd trouwe Pieten.  

• De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen woensdag 4 december vanaf 

12.15 uur hun surprises naar de klas brengen. 

• Alle kinderen gaan op 5 december 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 de 

afgesproken plek. LET OP: als u mee wilt zingen wilt u dan achter de 

groepen staan. 

• 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.  

• De ouders van de kleuters en de groepen 3 halen die dag hun 

zoon/dochter om 13.50 uur uit de klas.  

• Om 14.00 uur komen de groepen 4 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. Willen alle volwassenen er op 

letten dat de Pietenband goed zichtbaar blijft voor de kinderen.  

• En voor vrijdag 6 december? De deuren van de school zijn om 8.30 uur 

open, maar om 9.30 uur beginnen we echt. 
 

Wij kijken uit naar deze gezellige tijd van het jaar. Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet!  

 

http://www.kon-emmaschool.nl/

