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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,   
 
En daar stonden we dan. In de lucht kijkend. De horizon afspeuren. Geen luchtballon te vinden….. 
“Zou de goede Sint wel komen?..”  Zoveel ouders, zoveel kinderen, nerveuze juffies, betrokken 
ouders van de Ouderraad….in spanning afwachtend. En dan, na een paar ijzingwekkende minuten, 

komt een politiewagen met zwaailichten het plein op. Het zal toch 
niet….en jawel hoor. De luchtballon is in een weiland bij Santpoort 
terecht gekomen en gelukkig hebben zij Sint en zijn Pieten zo snel 
als ze konden naar ons gebracht. Fantastisch. De politie is echt onze 
beste vriend.  
 
Samen met Sinterklaas nemen we de tijd om naar binnen te gaan. 
Eerst de kinderen en de enthousiaste collega’s, dan wij. De aula 
wordt de plek waar de optredens van de groepen 1 t/m 6 gaan 
plaatsvinden. Sinterklaas heeft het geweldig gevonden, zingen, 
swingen, toneel, moppen, raadsels. Een prachtig programma.  
 
De week daarvoor hadden de Pieten ons verteld dat we onze 
schoen mochten zetten. Vanzelfsprekend stonden die klaar. En 
naast een leuke  schoenverrassing zat er ook een heerlijke 

mandarijn in. Misschien komt u ook wel eens in de Albert Heijn op het Marsmanplein. Geweldig hoe 
deze winkel de Sint heeft geholpen met het kopen van de mandarijnen. Dank!! 
https://www.ah.nl/winkel/8665 
 
Wat een geweldig feest. En hoe snel hebben we dan de mobieltjes getrokken en foto’s en filmpjes 
gemaakt. Via Facebook en Instagram wordt ons prachtige feest volop gedeeld.  

Heel binnenkort communiceren we de nieuwe wettelijke regels als het gaat 
om het delen van schoolgerelateerde foto’s en filmpjes (binnen niet al te 
lange termijn zelfs bordjes aan de gevel met aanwijzingen), daar kom ik later 
deze maand en in januari nog op terug. Maar voor nu wil ik u vragen om 
foto’s waar kinderen op staan waarvan u niet (zeker) weet of zij op Sociale 
Media geplaatst mogen worden daar niet te plaatsen. Het wordt vast en 
zeker wennen maar we vinden overal een oplossing voor. Dank voor uw 
medewerking! 
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Wo 19 dec    17.15 – 18.15 uur Kerstdiner voor alle groepen (tijden volgen) en kerstborrel 
voor ouders 

Vrij 21 dec   Kerstviering leerling (zie verderop) 
    12.00 uur kerstvakantie begint!  
Zaterdag 9 maart   Klus-/opruimdag (zie onderaan deze Weekbrief)  
Vrijdag 5 april    Koningin Emmaschool is 80 jaar! 
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KERSTFEEST KONINGIN EMMASCHOOL  2018 
 

De ouderraad is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de kerst. 
Zij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!   Vanavond, donderdag 6 
december, wordt de school versierd. Zij starten om 19.30 uur en zijn ongeveer 
1,5 uur bezig, ze hebben hier echt nog een aantal ouders voor nodig.   
Vervolgens wordt op vrijdag 21 december alles weer opgeruimd, dit gebeurt 
vanaf 8:30 uur en 10:30 uur tijdens school. We willen het opruimen namelijk 
aansluitend combineren met de kerstviering. Wij vragen dan heel graag een 

uurtje van uw tijd. U kunt zich aanmelden via ouderraad.kes@gmail.com of vanavond binnenlopen.  
 
In de herhaling:  En dan…… het Kerstfeest op de Koningin Emmaschool. 
Hetzelfde als andere jaren en toch anders….. Deze week belangrijke info. 
Natuurlijk houden we u de komende weken ook nog op de hoogte en kunt u 
altijd op onze website de Vrijdagbrief (op donderdag) teruglezen.   
We vieren het Kerstfeest op school op woensdag 19 december:  
Er is inloop vanaf 17.00 uur.   
Om 17.15 uur start het Kerstfeest in de groep.   
Alle groepen vieren het feest in hun klas met het Kerstverhaal, Kerstliedjes en 
een buffet. Het is traditie 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), vanaf 6 december.  Wilt u voor 
aanvang van de kerstviering, tegelijk met het brengen van uw kind(eren), de door u gemaakte hapjes 
(ongeveer voor de helft van de groep) afgeven in de klas. Alles natuurlijk gesneden en voorzien van 
opscheplepels, indien nodig.   
Het is handig om uw schaal en lepel te voorzien van een naamsticker 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op 19 december een bord, beker en bestek mee. Nadat uw 
kind(eren) in de klas gebracht is (zijn), is er een gezellig samenzijn voor de ouders, georganiseerd 
door de OR, op het voorplein.   
Alle kinderen worden gebracht via de (juiste) ingang die de kinderen altijd gebruiken.   
Bij de drie ingangen staan kinderkoortjes. Daar zijn ook de collectepunten voor ons goede doel: 
Stichting Jarige Job.   
Doordat een aantal collega’s heeft geholpen om verjaardagsboxen te vullen, zijn we op het idee van 
dit goede doel gekomen. In Nederland zijn er duizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen 
vieren. Stichting Jarige Job maakt daar een einde aan. (http://www.stichtingjarigejob.nl/)  
 

Wilt u er, samen met ons, voor zorgen dat er bij de ingangen geen opstoppingen 
ontstaan?! Dit i.v.m. de veiligheid.  
Om 18.15 uur worden alle kinderen uit de groepen 1 t/m 5 door één ouder in de klas 

opgehaald.  
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 worden om 18.30 uur door één ouder opgehaald. Als uw kind uit 
de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar maken via een 
briefje of een mailtje bij de leerkracht van uw kind?   

NB. Tijdens de kerstviering van de kinderen in het gebouw organiseert de Ouderraad 
voor u een ‘kerstborrel’ op het voorplein. In een latere weekbrief meer informatie.  
We kijken uit naar een intieme en sfeervolle Kerstviering.   
 

 
 
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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Kerstviering op vrijdag 21 december:  
Op vrijdag 21 december vieren we het Kerstfeest met de leerlingen in De Goede Herderkerk, 
Rechthuisstraat 9.  De groepen zijn verdeeld over twee vieringen:  
van 9.00 uur tot 10.00 uur zijn de groepen rood, groen, blauw, 3A, 4A, 4/5, 5A, 6A, 7A en 8A aan de 
beurt,  
van 10.30 uur 11.30 uur zijn de groepen geel, paars, 3B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7B, 7C en 8B aan de beurt. 
Samen met de leerkracht en begeleidende ouders lopen de kinderen naar de kerk. De groepen zitten 
met de leerkrachten vooraan.   
Achter in de kerk is een aantal plaatsen voor ouders die hier graag bij willen zijn.  Geef u snel op bij 
Nanda: nanda.klaassen@salomoscholen.nl  Meerdere ouders hebben zich al opgegeven, mocht u ook 
willen komen? Er zijn nog plaatsen over.  
Vanaf nu komen de kerstbomen en kerstvieringen in de klassen en in de school. De lichtpuntjes op 
weg naar dat prachtige feest van de Vrede. Verhalen, liederen, muziek. We kijken er naar uit.  
 
Vanuit de zending gaan wij de komende twee weken sparen voor stichting Jarige Job.  
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er 
thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van 
een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag thuis en op school! 
In de afgelopen vrijdagbrief stond ook al aangegeven dat er tijdens de kerkdienst op 
vrijdag 21 december gecollecteerd gaat worden voor deze stichting. 
Alle groepen hebben de komende twee weken een spaarkaart in de klas en in deze spaarkaart 
kunnen 35 losse euro’s. Wilt u mee sparen en uw kind 1 of 2 losse euro’s meegeven naar school? Zij 
mogen deze dan in de spaarkaart stoppen.  
We hopen op veel mooie verjaardagen. Dat verdient toch ieder kind? 
Alvast bedankt. 
 
De afgelopen maand is er weer een aantal nieuwe kleuters gestart bij ons op school. Welkom op de 
Koningin Emmaschool en een fijne tijd toegewenst!  

Groep blauw: Noortje 
Groep rood: Kay en Rebel 
Groep paars: Lou 
 

 
 
Namens het betrokken team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een verrassend 
weekend toe en tot komende week,  
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen  

http://www.kon-emmaschool.nl/
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P.S. De tuin fatsoeneren, de zolder opruimen, een verfje hier, een 
kwastje daar. Zo’n prachtig oud gebouw vraagt om aandacht. We doen 
er veel aan maar willen meer. Met een schoolverjaardag in het 
vooruitzicht (80 jaar!!) willen we onze mooie school opfrissen. Doet u 
ook mee?  
 
Een zaterdag, 9 maart 2019, zorgen wij voor koffie/thee, broodjes en 
gaan met elkaar aan de slag.   In januari komt de officiële uitnodiging. 
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