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Beste ouder/verzorgers, 

 
Het was vanmorgen druk in de hal. “Er stond een paard in de 
gang”. Hoop niet dat u al teveel haast had want (bijna) iedereen 
wilde dat lieve paard aaien! Het duurde even voordat iedereen op 
zijn/haar plek was. Maar hoe leuk was dat! Het nichtje van Ozosnel 
bij ons op bezoek! Op het moment dat ik 
dit schrijf wordt ze al weer klaargemaakt 
om terug naar haar eigen stal te gaan. Alle 
kinderen, groot en klein, hebben haar 
kunnen begroeten. We gaan haar gewoon 
missen!  Dag lief nichtje van Ozosnel, we 
hopen je volgend jaar misschien weer te 
zien? 
 
En Ozosnel is ook op school geweest! Kijk 
eens wat de kinderen uit de groepen 1/2  

en 3 kregen! Hij was erg blij dat hij bij ons op school mocht schuilen. De 
kinderen kregen als bedankje een kaartje van de Paardenpiet met een 
handtekening  van Ozosnel! 
 
 
Gooi wat in mijn schoentje… 
Maandagmiddag hadden we bezoek van 2 roetveegpieten op school. Alle kinderen kregen heerlijke 
pepernoten. De pieten vertelden ons dat alle kinderen die dag hun schoen mochten zetten.  
 

Maar wat was het dinsdagochtend een rommel in de klassen. Het 
was overduidelijk dat de rommelpieten op school waren 
geweest. Gelukkig hadden ze 
niet alleen rommel gemaakt, 
maar hadden ze ook de 
schoenen van de kinderen 
gevuld met een heerlijke 
mandarijn en een aardigheidje.  
 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 38  Nummer 12  28 november 2019 

 

 

 

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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PROGRAMMA 5 DECEMBER  

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!  

 
En hier weer een verzoek van onze immer actieve Ouderraad: 

De Sint is weer in het land, de school weer versierd, de pietenmiddag geweest, de 
schoenen gezet en gevuld. Nu kijken wij uit met elkaar uit naar 5 december, 
waarop Sint en zijn pieten zal komen op school. Dit is donderdag 5 december, de 
kinderen hebben continurooster tot 14.00 uur. De versiering moet ook weer 
opgeruimd worden.  Daarom deze oproep vanaf 13.00 uur gaan wij opruimen, 
hierom vragen wij uw hulp. 

  
Daarna gaan wij door voor kerst. 
Maandagavond 9 december vanaf 19.30 uur gaan wij versieren voor kerst, ook hiervoor vragen we 

uw hulp. 
Donderdagochtend 19 december vanaf 8.30 uur gaan we opruimen tijdens de 
kerstviering.  
(Dit is tijdens de kerstvieringen in de kerk van de kinderen).  
Mocht u met uw kind mee gaan naar de kerstviering kunt u ervoor of erna wellicht 
ook helpen opruimen?   
Wij zorgen voor koffie/thee en een koekje. 

Hoe meer hulp, des te sneller is alles klaar. Vele handen maken licht werk. 
  
Met uw hulp kunnen wij er weer voor zorgen dat de school weer opgeruimd wordt en ook weer 
versierd en er in  kerstsfeer uit komt te zien. 
Graag horen wij wie zou kunnen helpen op één of meerdere van deze ochtenden en avond. 
Dus meld je aan via: ouderraad.kes@gmail.com onder vermelding van hulp Sint en/of hulp kerst. 
Alvast bedankt.     Groetjes namens de ouderraad 
PS Over de kerstvieringen op donderdag 19 december in de volgende Weekbrief meer informatie.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Verslag MR vergadering 26 november 2019 

Op dinsdag 26 november kwam de MR weer bij elkaar. Een aantal 
onderwerpen werd besproken. 

Een van de onderwerpen was de verkeersveiligheid rondom de school. Het stoppen en parkeren op de 
stoepen rondom de school gaat helaas onverminderd door. Zowel directie als MR weten niet zo goed 

hoe hier nu mee om te gaan. Nogmaals willen wij jullie oproepen om het stop verbod rondom te 
school te respecteren. Het verbod is er niet om de automobilist te pesten, maar om de veiligheid van 

de kinderen (ook die van de fout parkeerders) te waarborgen. 

De situatie rondom Brood & Spelen werd weer besproken. Recent heeft een vertegenwoordiging van 
de MR een gesprek gevoerd met de directie van Brood & Spelen. De MR heeft haar zorgen geuit over 
de personele bezetting van Brood & Spelen en het daarmee samenhangende programma. Brood & 
Spelen geeft aan op alle groepen weer voldoende personeel te hebben en zal het programma in de 

aula weer hervatten. In januari zal er een vervolggesprek zijn om te zien hoe het nu loopt. 

De fusie van de Salomo en Sint Bavo naar TWIJS is ook uitvoerig besproken. De samenstelling van de 
nieuwe GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) was onderwerp van gesprek. Afspraken 
hierover worden nu gemaakt tussen de GMR van Salomo en de GMR van Sint Bavo. Tot aan het einde 

van dit schooljaar komt er een overgangs GMR. Ook een ouder van onze school zal daar zitting in 
nemen. 

De school is “gescreend” over hoe zij omgaat met de AVG wetgeving. Er zijn vele complimenten 
gegeven over de gang van zaken. Enkele aandachtspunten waren er ook. Deze zullen door de school 

worden opgepakt. 

Vanwege het landelijk tekort aan leerkrachten was de MR benieuwd of dit nog een thema is op de 
Koningin Emmaschool. Gelukkig is daar op dit moment geen sprake van en kunnen alle (tijdelijke) 

problemen goed worden opgelost. De MR wil hierbij de inzet prijzen van het leerkrachten-team, de 
directie en ook Salomo. 

Het kan zijn dat je vragen hebt aan de MR of misschien agenda punten/onderwerpen ter bespreking 
aan ons wilt doorgeven, dan kan dat natuurlijk altijd. Je kunt ons bereiken via het emailadres van de 

MR: MR@kon-emmaschool.nl. De volgende vergadering is op dinsdag 15 januari 2020. 

 
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 tijdelijk 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.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:ict@kon-emmaschool.nl
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Verkeer rond de school 
Binnen de Medezeggenschapsraad kwam het aan de orde, de parkeerproblemen rond de school. Ik 
snap ook wel dat we u niet kunnen verplichten om op de fiets of lopend naar 
school te komen (al zou dat veel problemen oplossen….) maar het stopverbod 
om de school heen wordt echt genegeerd. En dan heb ik het niet over al die 
ouders die het wel respecteren! Dank daarvoor!  
 
Luuk (conciërge) loopt regelmatig ’s morgens buiten en spreekt ouders aan, ik 
draag ook mijn steentje bij. Maar het lijkt ‘dweilen met de kraan open’. Ik word 
er, eerlijk gezegd, moedeloos van.  
(de buurtbewoners zetten braaf hun auto voor schooltijd op een plek waar het wel mag en zien 
vervolgens dat ‘wij’ het stopverbod gewoon niet ‘zien’…., wat zullen zij denken? )  
 

Vanmorgen liep HANDHAVING hier weer. Daar hebben wij geen 
enkele invloed op, zij hebben ons in hun route staan. Er zijn bonnen 
uitgeschreven, maar ik krijg niet de indruk dat dat effect zal hebben. 
Of ben ik dan te negatief??? 
 

Nogmaals: het gaat niet om onszelf, het gaat om de veiligheid van de verkeersdeelnemers 
waaronder de kinderen. Die borden zijn er niets voor niets geplaatst. In het donker is er op de stoep 
geen overzicht over de weg. Is het wachten op het eerste ongeluk?? 
 
Mocht u een goed idee hebben om dit probleem (want zo ervaren we het wel) op te lossen? Ik houd 
me aanbevolen!! 
 
Zo en nu uitkijken naar een mooi weekend. Misschien wel voor de laatste keer de schoen zetten of 
een bezoek brengen aan Sinterklaas?  
 
Namens ons betrokken team  wens ik u en jullie een gezellig weekend toe en tot de volgende 
weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 

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

