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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, 
 
Het was, zoals altijd, weer even spannend, maar Sint heeft ons land weer gevonden. Eerst bijna in 

Engeland en dan, gelukkig net op tijd, heeft Sint het roer omgegooid en 
kwamen ze in Zaanstad aan. Het bed van Sint staat klaar, zijn sloffen 
hebben een plek, dus alles lijkt onder controle….. 
 
Heeft u de mooi versierde school al bekeken? 
De Ouderraad en alle hulppieten worden enorm 
bedankt voor hun creativiteit en inzet. Het is een 
kunst om zo’n groot gebouw zo sfeervol te 
kunnen versieren. Dank daarvoor!! 
 
Na de brief die Sint stuurde heb ik nog even 
mailcontact met hem gehad. Hij liet mij weten 

dat hij op woensdag 5 december rond 8.30 uur verwacht aan te komen bij onze school. Ook hier is 
het altijd weer afwachten maar we staan in de Sint-agenda en dat is iets om naar uit te kijken!  
Komt u met ons meezingen?  

 
 
Schoen zetten? Ja natuurlijk! Op donderdag 29 november mogen de 
schoenen worden gezet. Ik ben benieuwd wat er dan op 30 november in 
zit?!! 
 

 
Wat u echt moet weten voor 5 december: 

 Dit jaar komt Sinterklaas op een woensdag bij ons op school. De schooltijden blijven deze dag 
hetzelfde als iedere andere woensdag. 

 Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en van daaruit met hun leerkracht naar buiten. 
Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden staan zij dan met hun eigen groep op 
de aangewezen plek. 

 De kleuters en de kinderen uit groep 3 worden om 12.15 uur in hun eigen klas opgehaald. 

VRIJDAGBRIEF 
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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!  
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 Rond 12.15 uur start de Pietenband. Wij hopen dat u erbij bent om er 
samen een feestje van te maken. 

 De surprises van de groepen 5 t/m 8 moeten op 4 december na 
schooltijd al naar de klas gebracht worden. 

 En voor donderdag 6 december? De deuren van de school zijn om 8.30 uur open, maar om 
9.30 uur beginnen we echt. 

Het klinkt nog ver weg maar daarna kijken we uit naar het Kerstfeest.  
Binnenkort krijgt u daar meer informatie over maar voor nu is het volgende belangrijk:  
 
Naast het kerstdiner op woensdagavond 19 december zullen we op vrijdagochtend 21 december 
een kerstviering houden in de Goede Herderkerk in de Rechthuisstraat. D.w.z. twee vieringen.  
Eén voor de ene helft van de school en één voor de andere helft. Zoals het zich nu laat aanzien zullen 

er een aantal stoelen overblijven voor belangstellende ouders.  
In de volgende vrijdagbrief kunt u lezen welke viering (om 9.00 uur of om 
10.30 uur) uw zoon/dochter meemaakt en kunt u zich opgeven om hierbij 
te zijn.  
Let wel: er zijn beperkte plaatsen, dus wie dan het eerst komt……. 
Wordt vervolgd.  

 
De jongens uit groep 8 hebben afgelopen twee weken gebasketbald. De eerste 
week waren er poulewedstrijden. De jongens waren tweede geworden en 
mochten door naar de finaledag de week erna!  
Op de finaledag werd er heel goed gespeeld en waren de wedstrijden erg 
spannend. Helaas hadden de jongens net aan niet de derde plaats weten te 
bemachtigen, het ging maar om één schot tegen...  
De vierde plek was voor de kon. Emmaschool. Een groot compliment voor alle spelers want de inzet 
was uitstekend en er werd goed samengewerkt. Goed gedaan, mannen van groep 8! 
 
 
Tot slot belangrijk nieuws voor de ouders van mijn collega’s uit de groepen 3: 

 Sinds afgelopen week zijn we gestart met groepsdoorbrekend werken. Dit houdt in, dat de 3 
groepen 3 in 3 groepjes zijn gedeeld en om de beurt bij een groep 3 leerkracht aan het werk 
gaan. U kunt hierbij denken aan bouwen, muziek, drama, knutselen, hoeken werken, rekenen 
en taalopdrachten. I.v.m. gym op de donderdag vindt dit plaats op de maandagen en/of de 
dinsdagen. In ieder geval 1x in de week. Het was voor de kinderen zowel als 
voor ons een geslaagde middag en wij zien dan ook uit naar de volgende 
middagen.  

 

 Vanaf januari willen we de kinderen voor gaan bereiden in het naar 
binnengaan zoals de hogere groepen dat doen. Om die stap niet te groot te maken, kunt u uw 
kind tot de voorjaarsvakantie tot aan de deur van de klas brengen. Na de voorjaarsvakantie 
willen we dan de kinderen op het plein gaan ophalen, waar zij net als de hogere groepen in de 
rij gaan staan zodra de bel gaat. 
Tegen de tijd dat de kinderen in de rij gaan staan, krijgt u de informatie over waar uw kind 
moet staan. 

 
Dat was het voor nu. Namens het verwachtingsvolle team van de Koningin Emmaschool wens ik u en 
jullie voor later een goed weekend toe en tot de volgende vrijdagbrief,  
 
Vriendelijke groet 
Nanda Klaassen 
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