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TOI TOI TOI voor alle kanjers van groep 8! Wij wensen hen volgende week heel veel plezier en 
succes met het opvoeren van hun musical ‘De tent op z’n kop’.  
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Een brief van Sinterklaas: 
Afgelopen woensdag ontving juf 
Nanda een brief van Sinterklaas 
met een speciaal verzoek.  
Natuurlijk mag Sinterklaas bij 
ons op school komen uitrusten! 

 
Ieder jaar weer word ik weer 
vrolijk als ik denk aan dat echte 
kinderfeest in december.  
Hoop zo dat het ook dat 
kinderfeest, zonder enige vorm van discriminatie, blijft. Want daar is het ooit voor bedoeld en dat is 
ook de manier waarop wij het willen blijven vieren.  
 
Dus Sinterklaas: u bent van harte welkom!! En op uw leeftijd moet een ‘tukkie’ toch 
af en toe mogelijk zijn. Wij kijken uit naar uw komst! Goede reis! 
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Za 17 november  Wie komt er alle jaren……. 
Wo 5 december  Er is er één jarig…… 
Do 6 dec   School begint om 9.30 uur, inloop mogelijk vanaf 8.30 uur (en gewoon om  
    15.00 uur uit) 
Wo 19 dec      Kerstdiner voor alle groepen (tijden volgen) en kerstborrel voor ouders 
Vrij 21 dec   Kerstviering leerlingen 
    12.00 uur kerstvakantie begint!  
 

  

Beste juf Nanda,  

De pieten en ik zijn vertrokken vanuit 

Spanje en hopen zaterdag in Nederland 

aan te komen. Wij kijken er erg naar uit. 

Het is altijd een hele drukke tijd. Ik ben al 

behoorlijk oud en moet af en toe rusten. 

Mag ik ’s avonds op de Koningin 

Emmaschool even uitrusten tussen het 

rondbrengen van de pakjes door? Kunnen 

jullie ervoor zorgen dat er een bed voor mij 

klaar staat? Als ik dan een uurtje heb 

geslapen kan ik verder met het bezorgen 

van de pakjes. Dat zou ik heel fijn vinden. 

Hartelijke groeten van Sinterklaas 
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U gelooft het niet: drie klassen tegelijk leverden de ingevulde Oudertevredenheidspeilingen in. 
Fantastisch. Zij hebben vandaag gesmuld van de taarten.  
Omdat ik hoorde dat ook de andere groepen hun uiterste best doen om de 
peilingen mee te nemen krijgen zij ook, in volgorde van binnenkomst, een traktatie. 
De eerste iets groter dan de laatste…. maar toch.  
Ouders: dank voor inspanning!! 

 
De verkeerscommissie stelt vragen bij de tevredenheidspeiling. U geeft 
uw mening over de verkeerssituatie rond de school. Wil graag in deze 
Vrijdagbrief (op donderdag) iedereen bedanken die mee helpt aan die 
veilige situatie.  

 In eerste instantie alle leerlingen die niet meer fietsen op de 
stoep en het plein. Superfijn! Blijft aandacht nodig hebben maar het gaat heel goed!! 

 En dan ook naar u als ouders. Er zijn nog maar heel weinig ouders die hun auto op de 
verkeerde plekken parkeren en, als ik meester Fred moet geloven , houdt bijna iedereen 
zich aan de verkeersregels bij het naar school gaan en ophalen. Top!!  

Namens alle leerlingen van onze school (en ook een beetje namens onszelf): onze dank is groot.  
 
Sinterklaasjournaal kijken, zaterdag de intocht volgen en misschien zondag in de stad, pepernoten 
kopen….. het worden weer, naar ik hoop voor iedereen, gezellige weken.  
 
Namens ons feestelijke team wens ik u en jullie voor later een verrassend weekend toe en tot de 
volgende Vrijdagbrief (op donderdag),  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. In de bijlage een uitnodiging voor voetbalsters!! 
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Namens het gemotiveerde team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen voor later een 
mooi weekend toe, én tot de volgende Vrijdagbrief (voorlopig nog even op donderdag), 
 
met vriendelijke groet, Nanda Klaassen 
 
 

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

