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MAANDDATA DECEMBER 
ma.      05-12 Sinterklaasfeest, continurooster 
do.       22-12 Kerstfeest 
vrij.      23-12 Margemiddag gr.5-8 
ma.      26-12 t/m 
vrij.      06-01 Kerstvakantie 
 
GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE……… 
De pieten hebben ons een berichtje gestuurd: ze komen dinsdagnacht 29 november langs op school, 
dus op dinsdag mogen alle kinderen hun schoen zetten!  
Wat zal dat een verrassing zijn woensdagochtend! 
 
SINTERKLAASFEEST 
Op maandag 5 december vieren we met de hele school het Sinterklaasfeest. We verwelkomen Sint en 
de pieten ’s morgens om 8.30 uur op het voorplein. Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en 
van daaruit met hun leerkracht naar buiten. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanaf 08:15 uur 
hun surprises naar de klas brengen.  
Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden, staan zij met hun eigen groep op het plein. 
De ouders (eventueel met jongere broertjes en zusjes) die willen kijken mogen dit doen achter het 
hek, vanaf het grasveld.  
Voor alle groepen is er een continurooster. Alle kinderen moeten een lunch voor tussen de middag 
meenemen. De school gaat om 14:00 uur uit.  
Vol verwachting klopt ons hart…. 
 
VERSIEREN KERST 
Sint is nog even in het land. Maar als hij weer naar Spanje vertrekt, willen we zoals ieder jaar de 
school graag snel in Kerstsfeer brengen. Daarvoor hebben we weer hulp nodig van veel ouders. Op 
donderdag 8 december willen we graag 's avonds vanaf 19.00uur met een grote groep ouders de 
school gaan versieren. Op vrijdag 23 december willen we alles vanaf 8.45uur weer op gaan ruimen. 
Als je tijd hebt en zin om te helpen, stuur dan een mailtje naar ackoninginemmaschool@gmail.com. 
Onze dank is groot. 
 
EMMATHEATER 
Op vrijdag 18 november was er weer Emmatheater. Dit 
keer waren de groepen 5C, 6A, 7A en 8B aan de beurt. 
En wat was het leuk! Groep 8 opende met muziek. We 
kwamen erachter dat je muziek met van alles en nog wat 
kan maken, zoals met ballen, emmers en natuurlijk ook 
met echte muziekinstrumenten. Groep 5C was even 
veranderd in een fruitschaal. Ze zongen en dansten over 
allerlei vruchten. Groep 7A zong een lied uit de musical 
“Annie”. Ze dansten er ook bij en zelfs juf Lianne had een 
rol! Zij was natuurlijk miss Hannigan. 
De ochtend eindigde met groep 6A. Zij hadden twee toneelstukjes, een dans, “Zie ginds komt de 
stoomboot” op boomwhackers en een lied van feestpiet Fabio voorbereid. Alles zelf bedacht! 
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BROOD EN SPELEN 
Deze week zijn wij begonnen in de kleuterklassen met het inkleuren en uitprikken van een 
sinterklaastekening. Als de tekening af is, nieten wij er een plastic bakje aan en volgende week geven 
we de kinderen deze gevuld met pepernoten mee naar huis. Niet alle kinderen wilden meedoen, maar 
deze krijgen natuurlijk wel een bakje pepernoten mee naar huis. 
De midden- en bovenbouw zijn in de aula lekker bezig geweest met wol. Er werden armbanden 
gemaakt, vlechten voor in het haar en nog veel meer leuke creaties. De grote jongens hebben weer 
prachtige torens gemaakt van Kapla. 
Volgende week hebben de volgende groepen tostidag. 

maandag 28 november: de groep 6A en de groepen 8 
dinsdag 29 november: de groepen 7 

Met vriendelijke groet, Kim Plaatsman-Niesten, Coördinator Koningin Emmaschool 
emmaschool@broodspelen.nl 
 
 

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend! 

 

 


