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Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat ontzettend leuk om al die mooie kerststukjes te zien ontstaan. Dank aan alle 
ouders die ons daarbij helpen. Kersttakken verzamelen, verdelen, hulp in de 
groepen. Echt superfijn.  

 
Gisteren was het op de Emma foute kersttruiendag. Naast vele 
vrolijk geklede kinderen (met of zonder kersttrui) had ook het team zich in deze 
truien gehuld. Een bewijs hiervan vindt u onderaan de Weekbrief.  
 
 

Gisteren meldden zowel Joke als Marianna zich af voor groep 3B. Collega Marieke Koster heeft haar 
uiterste best gedaan om vervanging te organiseren maar we moesten 
helaas (pas) om 8.15 uur besluiten dat dat niet zou gaan lukken. En 
dan gebeurt dat waar je nooit op hoopt dat zal gebeuren: we hebben 
ouders van deze groep gevraagd of deze leerlingen een dagje thuis 
mochten blijven. En natuurlijk is het dan zo dat de school altijd 
opvang biedt voor die ouders waar dat niet mogelijk voor is. Dank aan 
u allen, ouders van 3B, voor het meedenken in oplossingen. Meestal lukt het om mensen te vinden 
maar het wordt steeds moeilijker.  
 
 

Nog één weekje en dan gaan Loes en Lianne met 
zwangerschapsverlof. De zoektocht naar vervanging voor resp. 7B en 
8A nam tijd en overleg. Ouders van deze groepen zijn al eerder 
ingelicht maar ik vind het fijn om u te vertellen dat we twee meesters 
hebben gevonden om hen de komende maanden te vervangen. 
Meester Frans van der Werf in 7B en meester Etiënne Buddelmeijer 
in 8A. Superfijn dat jullie ons team op deze manier versterken!!  
En Loes en Lianne: geniet van de komende week en straks van het 
welverdiende verlof!!!    
(Jasmijn blijft gelukkig nog even. Ouders van groep rood: die 
vervanging is ook bijna rond. In januari laat ik u definitief weten wie 
dit gaat/gaan doen) 
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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) 
   9.00 uur Groep oranje, blauw, rood, 3A, 4A, 5A, 5/6, 6A, 7A, 8A 
   10.30 uur  Groep geel, paars, 2/3 (groen), 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8C  
 
Do 19 december             15.00 uur  de kerstvakantie begint! 
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Komende week leven we toe naar het vieren van het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus, 
zoals velen onder ons geloven, de zoon van God. 
Een sfeervol en mooie omgeving laat zien hoe 
het licht belangrijk is in deze donkere wereld. 
Hoe belangrijk het is dat we eerlijk en oprecht 
met elkaar om moeten gaan, hoe we voor elkaar 
moeten en kunnen zorgen zodat we samen een 
goede wereld neerzetten! Een wereld in het 

klein, maar het dorp dat Koningin Emmaschool heet wil bijdragen aan een respectvolle en veilige 
omgeving!  
 
Iedere week zorgen we voor een leuke attentie, tekeningen, brief, knutsel voor 
onze meester Fred. Om hem te laten weten dat wij hem niet vergeten! Hij is 
oprecht blij met deze blijken van medeleven en vroeg mij ook u te bedanken 
voor de “hartverwarmende reacties , mooie tekeningen en lieve kaarten”.  Dat 
doe ik graag! 
 

Hoe ziet de komende (laatste week voor de kerstvakantie) er uit: 
 
Woensdag 18 december: Kerstdiner in de klassen en kerstborrel voor ouders op het plein 
 
Donderdag 19 december:  Twee kerstvieringen in de Goede Herderkerk, Rechthuisstraat.  

Wilt u er bij zijn en het feest meevieren? Er zijn nog plaatsen 
voldoende. Stuur een mailtje naar nanda.klaassen@salomoscholen.nl  
met daarin de tijd waarop u aanwezig wilt zijn.  

 
Donderdag 19 december: 15.00 uur gaat de school uit en start de  
    kerstvakantie.  
(Zie ook de data en tijden bovenaan deze Weekbrief) 
 
 
De donkere weken voor kerst. De school is prachtig versierd, er komen 
hier en daar nog wat kleine lampjes , met dank aan de Ouderraad en 
alle ouders die daarbij geholpen hebben!  
De donkere weken voor kerst laten zien hoe licht het binnen (en 
woensdag natuurlijk ook op het plein) kan zijn. We gaan er van genieten 
en wij hopen u en jullie met ons! 
 
 
De afgelopen periode is er weer een aantal nieuwe kleuters bij ons op school gekomen. 

Groep rood: Yasmin, Naram, Tom, Evan 
Groep oranje: Mila 
Groep paars: Amadeo 
 
Van harte welkom allemaal en een fijne tijd gewenst op de Koningin 
Emmaschool 
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Namens het feestelijke team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen een mooi en 
gezellig weekend toe en tot de volgende Weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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