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Beste ouders/verzorgers,  
 
Allereerst  mooi nieuws. Vandaag een week geleden, op vrijdag 8 december 2017  
werd Zoë Combee geboren, dochter van onze juf Sandra en haar vriend Michael 
Combee. Alles is heel goed gegaan, moeder en dochter maken het uitstekend en 
(wellicht ook leuk om te weten) met vader gaat het ook prima. Een schattige foto 
van deze nieuwe wereldburger vindt u hierbij.  
 
Wilt u Sandra en Michael feliciteren? Geeft u uw gelukwens mee naar school, dan 
dragen wij er zorg voor dat deze zo snel mogelijk bij de ouders terechtkomen.  
 
Sandra en Michael, van harte gefeliciteerd met dit prachtige wondertje en heel 
veel geluk samen!  
 
 

Dinsdag jl. was de landelijke staking voor het basisonderwijs. Hier en daar wordt er 
aandacht aan besteed op de televisie of radio. Op Facebook gebeurt het één en ander, 
maar verder blijft het, zoals ik het ervaar, oorverdovend stil. We houden de adem nog 
maar even in………. 
 

 
Nog één schoolweek in dit kalenderjaar. Nog 4 schooldagen in 2017, donderdag 21 december is de 

laatste ‘gewone’ schooldag met ’s avonds een feestelijk kerstdiner in de klassen. Na het 
kerstdiner begint voor iedereen een welverdiende kerstvakantie. We kijken er naar uit!  
 
 

 Tijdens het kerstdiner organiseert de Ouderraad een gezellig samenzijn voor ouders op het 
grote plein. Een feestelijk drankje en een hapje. Voor een kleine bijdrage te verkrijgen. Van 
harte welkom!! 
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AGENDA 
 
Do. 21 december     Kerstviering 17.45 – 19.00 uur (zie kerstbijlage) 
Vrij. 22 december    Vakantie!! 
                        
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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 Voorafgaande aan het kerstfeest  op 25 en 26 
december a.s. zijn er meerdere feestelijke 
activiteiten in de directe omgeving te beleven. 
Bijvoorbeeld in de Mariakerk. Zie het bericht 
onderaan deze Vrijdagbrief.  

 
Voor alle praktische zaken rond de kerstborrel voor 
ouders en de organisatie rond het kerstdiner voor de 
kinderen verwijs ik u naar de Kerstbijlage. Om het 
overzichtelijk te houden   
 
 
 
Nieuwe kinderen 
De laatste maand kwam er weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op 
school. 
In groep geel is dat Eevi en in groep blauw Kiki. Duuk en Lenna kwamen erbij 
in groep roze. 
Groep rood verwelkomde Maaike en groep groen Suri. 
Welkom allemaal op de Koningin Emmaschool! 
 
 
Oproep reservekleding 
Voor de kleutergroepen en de groepen 3 zijn we op zoek naar reservekleding, die we gebruiken bij 
“ongelukjes”.  Het liefst leggings en joggingbroeken. Daarnaast ook ondergoed voor zowel jongens 
als meisjes. De spullen kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht.  
Alvast bedankt! 
 
 
Volleybaltoernooi groep 7 en 8 

Op woensdag 7 maart wordt er door Sportsupport een volleybaltoernooi 
georganiseerd voor de groepen 7 en 8. De wedstrijden duren de hele middag en 
beginnen om 13.00uur. Rond 18.00uur worden de prijzen uitgereikt. Om 
hiervoor te oefenen wordt er een paar keer na schooltijd op woensdag getraind 
in de gymzaal. Hierover krijgen de kinderen bericht. 
  
Mag uw kind meedoen aan het volleybaltoernooi, dan kunt u hem/haar 

inschrijven. Inschrijven kan door een mail te sturen naar sport@kon-emmaschool.nl met als 
onderwerp ‘volleybaltoernooi’. 
Zou u hierbij de naam van uw kind willen vermelden en de klas? De inschrijvingen ontvangen we 
graag voor 8 januari 2018. 
Per team zoeken wij 1 begeleidende ouder die deze middag aanwezig kan zijn om het team te 
helpen. Als u een team kunt begeleiden, kunt u dit bij de aanmelding vermelden. 
 
Ook in deze weken zijn vele ouders actief. En niet alleen in het prachtig versieren en ondersteunen 
bij alle feestelijke activiteiten. Ook de Medezeggenschapsraad toont de betrokkenheid bij het reilen 
en zeilen van de school. Wat u ook doet voor de school, wij zijn er oprecht blij mee!! 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:sport@kon-emmaschool.nl
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Nieuws van de MR 

 
Dinsdagavond 28 november jl. zijn de MR leden weer bij elkaar gekomen. 

 
Er is nieuw meubilair aangeschaft. De entreehal is inmiddels voorzien van een zogenaamde 

seizoenstafel met veel ruimte om spullen ten toon te stellen en in op te bergen. Wellicht heeft u ook al 
de nieuwe bank gezien rondom de pilaar op de benedenverdieping. 

 
Verder hebben we kort gesproken over de schoolfoto’s. De directeur zal samen met de ouderraad een 

gesprek aangaan met de fotograaf. De procedure, kwaliteit van de foto’s en de 
gebruiksvriendelijkheid van de site worden dan geëvalueerd. 

 
In de vorige vergadering stond het onderwerp “fietsenrekken” ook al op de agenda. Er wordt door de 

directeur samen met de conciërge gekeken naar mogelijkheden: rekken dichter bij elkaar zetten of 
nieuwe rekken plaatsen of op andere plekken rondom school. Dit wordt dus vervolgd. 

De financiering van eventuele extra rekken loopt via Salomo. 
 

Vanuit de GMR heeft de MR een werkdocument protocol medicijnverstrekking en medische 
handelingen, ontvangen. Dit document zal in het team van de Emmaschool worden besproken. 

De aanleiding tot het schrijven van dit protocol wordt in onderstaande tekst beschreven. 
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 

meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een 
insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of 

verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker 
wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het prikken van bloedsuiker,  

toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, etcetera. Met de komst van Passend 
onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te maken krijgen. Het uitvoeren van 
medische handelingen op school kan het voor kinderen gemakkelijker maken een reguliere school te 
bezoeken, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijv. op juridisch gebied. Het is van belang dat 

er gehandeld wordt zoals afgesproken en weergegeven in dit protocol. (uit Medicijnprotocol 
Salomoscholen 2017) 

 
De penningmeester van de Ouderraad heeft een deel van de vergadering bijgewoond. Hij heeft een 

toelichting gegeven op de begroting. Verder is er gesproken over de ouderbijdrage. Er zijn nog ouders 
die niet betaald hebben. 

 
Op het moment dat u dit leest heeft de staking van 12 december al plaatsgevonden. 

In de MR vergadering heeft de directeur medegedeeld dat het team gaat staken “met als grootste 
doel; er voor zorgen dat het onderwijs voor uw kinderen van voldoende kwaliteit blijft, nu en in de 

toekomst”, ( uit; digiduif, 6 december 2017) 
Onze volgende vergadering staat gepland op 16 januari 2018. 

 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Namens mijn fantastische collega’s wens ik u en jullie een fijn weekend toe en tot de volgende 
Vrijdagbrief……volgende week donderdag!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
 
 
 
 
En dan nog dit: 

KOMT ALLEN TESAMEN !  Kerstsamenzang in de Mariakerk 

Wat? Alweer de 10-de Kerst-Sing-Inn in Haarlem-Noord.  

Waar? In de Mariakerk, Rijksstraatweg 355.  

Wanneer? Op zondagmiddag 17 december om 16.00 uur. 

Vanwege het 10-jarig jubileum zullen hoornblazers van ’t Panneland de Sing-Inn openen. 

Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De 

Kerstsamenzang m.m.v. de koren Crescendo, De Vroolijcke Noot en Te Deum Laudamus staat onder 

leiding van dirigent en toetsenist Frans Landmeier. Voor de mee te zingen liederen worden boekjes 

uitgedeeld. Voor de kleine kinderen (peuters, kleuters) is er een apart programma in een van de 

zalen van het parochiecentrum, te bereiken via de kerk. Na afloop wordt Glühwein, warme chocomel 

of limonade en kerstbrood uitgedeeld. Het programma is uiterlijk om 18 uur afgelopen. Deze 

samenzang wordt georganiseerd door enkele vrijwilligers uit de wijk, Scouting Brigitta en de 

Parochiegemeenschap Schoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Roerdompplein 19  -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

