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BERICHT VAN HET BESTUUR 
Met de vrijdagbrief van vandaag ontvangt u een schrijven van Ben Cüsters, algemeen bestuurder van 
Salomo. Onlangs heeft meester Pieter succesvol gesolliciteerd naar de directeursfunctie op een 
andere school van Salomo. In de brief die u naast de vrijdagbrief ontvangt, staat meer informatie over 
de veranderingen hieromtrent op de Emmaschool. 
 
KERST 
We vieren het Kerstfeest met de hele school op donderdag 22 december. Alle groepen vieren het 
feest in hun eigen klas met het Kerstverhaal, kerstliedjes en een buffet. Het is de bedoeling dat uw 
kind iets te eten meeneemt, dat gezamenlijk in de klas gegeten kan worden. U kunt zich inschrijven op 
de hapjeslijst in de klas van uw kind(eren). Voor aanvang van de Kerstviering kan één van de ouders, 
tegelijk met het brengen van uw kind(eren), de door u gemaakte hapjes (niet teveel, bijvoorbeeld voor 
de helft van de groep) afgeven in de klas. Daarna mag u weer naar huis. De kleuterouders mogen 
desgewenst de eerste twee liedjes van de viering meemaken. 
Alles moet gesneden zijn en, indien nodig, voorzien zijn van opscheplepels. Het is handig om op uw 
schaal en/of lepel een naamsticker te plakken. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op 22 
december een bord, beker en bestek mee. 

Tijden voor het Kerstfeest: 
17.30 uur   inloop 

17.45-19.00 uur   Kerstviering in de klas.  

Alle kinderen worden gebracht via de ingang die de kinderen altijd gebruiken: de kleuters via de 
kleuteringang of de hoofdingang, de groepen 4 en 7 via het achterplein en de groepen 3,5,6 en 8 via 
het voorplein. Bij de ingangen van het kleuterplein, het voorplein en het achterplein staan 
kinderkoortjes. Daar zijn ook de collectepunten voor ons goede doel: OperatieMobilisatie, een project 
in Moldavië waaraan een oud-leerling van ons meewerkt. 

Wilt u ervoor zorgen dat de ingangen zoveel mogelijk vrijblijven?!  

Om 19 uur worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in de klas door één ouder opgehaald. 
We houden de gangen vanwege het kerstfeest in alle klassen graag zo lang mogelijk rustig. Daarom 
kunt u ook pas om 19 uur naar binnen om uw kind(eren) op te halen. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf via de gebruikelijke uitgang naar buiten. Als uw kind 
uit de bovenbouw alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar maken via een briefje of mailtje 
bij de leerkracht van uw kind? 

We hopen er met elkaar in de klassen een intieme en sfeervolle Kerstviering van te maken. 

Om een gezellige sfeer op het schoolplein te creëren, zullen er dit jaar 3 koortjes bij de ingangen 
staan om iedereen te verwelkomen met kerstliedjes. Voor het lichtpad naar de koortjes toe hebben we 
een flink aantal glazen potjes (zonder etiket) nodig. Hierbij kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken! 
Helpt u ons met het verzamelen? De potjes kunt u inleveren bij de leerkracht van de groep van uw 
kind(eren).  
 
BERICHT VAN DE MR  
Zoals gebruikelijk informeren wij u graag weer over de laatste MR-vergadering. Bij deze vergadering 
waren ook de twee kandidaat-leden voor de MR aanwezig. Zij hebben zich voorgesteld en hebben 
kunnen bekijken wat er zoal besproken wordt tijdens een MR-vergadering. Beiden hebben 
aangegeven deel te willen nemen aan de MR. Er is echter maar plaats voor één; vandaar dat u vorige 
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week stembiljetten heeft ontvangen en in de vrijdagbrief van 2 december aanvullende informatie is 
gegeven. Wij wijzen u erop dat er tot maandag 12 december 9.00 gestemd kan worden. U kunt uw 
stembiljetten in de stembus bij de hoofdingang inleveren. Bij voorbaat dank! In de vrijdagbrief van 16 
december zullen wij de uitslag bekendmaken. 
Tevens is het jaarverslag van de MR voor het schooljaar 2015 – 2016 besproken. Het jaarverslag is te 
vinden op de website van de school. 
Anton de Bruin (ouder van de school en voorzitter van de Gemeenschappelijk MR van Salomo) heeft 
een aantal aandachtspunten voor komend schooljaar toegelicht, waaronder: 

• Het gebruik van het lerarenregister. Hierin moeten alle leerkrachten documenteren welke 
cursussen en opleidingen zij gevolgd hebben. Dit is nu nog niet verplicht. De GMR houdt hier 
vinger aan de pols. 

• Het MR-reglement. Aan het eind van dit schooljaar is het nieuwe statuut van de GMR klaar. 
• Het Regionaal Transfer Centrum (één loket voor inval). Dit loopt nog niet goed. Ook voor de 

Koningin Emmaschool is het moeilijk om inval te krijgen. 
Vanuit de MR van de Koningin Emmaschool blijven wij ook meedenken met de GMR.  
Tot slot 
Mocht u vragen voor ons hebben, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons aanspreken op het 
schoolplein of een u kunt een e-mail sturen naar MR@kon-emmaschool.nl. Wij reageren dan zo snel 
mogelijk.  
 
COOPERATIEF LEREN 
Van tijd tot tijd schrijven wij een informatief stukje over een werkvorm die we 
kunnen toepassen bij Coöperatief Werken. De placemat is een werkvorm waar we 
in alle bouwen mee kunnen werken. 
Deze werkvorm kan goed worden ingezet bij de kleuters ter introductie van een 
nieuw thema. Er worden groepjes gevormd van vier kinderen rond een tafeltje. 
Midden op het tafeltje ligt een groot blad papier met in het midden een grote 
rechthoek getekend. Vanuit die rechthoek zijn lijnen getrokken naar de hoeken van 
het blad. Er ontstaan op deze manier vier werkplekjes. De kinderen krijgen de 
opdracht om in vijf minuten zoveel mogelijk in hun vak te tekenen wat bij 
bijvoorbeeld bij Sinterklaas hoort. Daarna wordt er met elkaar overlegd 
wat er in het middenvak komt te staan. Zo ontstaat er een 
gemeenschappelijk antwoord. Elk van de vier kinderen tekent dat wat 
gekozen is als beste, in de rechthoek midden op het blad. 
Bij de andere bouwen wordt deze vorm gebruikt bij het aardrijkskunde en 
geschiedenis opdrachten. Dan worden de onderwerpen niet getekend 
maar geschreven. 
 

 
BERICHT VAN H’ART: WINTERCONCERT WIJKORKEST DE JONGEN MUGGEN 
Leerlingen van de Emmaschool kunnen zich opgeven voor naschoolse muzieklessen van H’art op 
scholen in de buurt. Alle kinderen vanaf groep 5 kunnen zich daarvoor opgeven. De kinderen die 
meedoen aan de naschoolse lessen spelen ook samen met andere kinderen uit de wijk in een echt 
orkest. Er zijn in Haarlem Noord maar liefst 76 kinderen die meedoen aan de naschoolse 
muzieklessen en het wijkorkest dit najaar. 46 kinderen zijn pas in oktober begonnen op hun 
instrument. Ook zij doen meteen mee met het orkest. Daarom heeft H’art speciale muziekstukken 
laten maken, zodat iedereen mee kan doen en lekker veel kan spelen. En het werkt! We zagen veel 
trotse en blije gezichtjes op de repetities. 
De kinderen spelen onder meer het liedje The Lion Sleeps Tonight (‘awimbowee, awimbowee’) de 
'André Rieu wals' van Sjostakovitsj en Don’t Worry. 
Nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 13 december is het feestelijk winterconcert van het wijkorkest. 
Van 16:15 – 16:45 uur in de Immanuelkerk in de Medanstraat. Het concert is gratis toegankelijk voor 
iedereen. 
 

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

 

 


