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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,   
 

De laatste schoolweek van 2018 gaat beginnen. Donkere dagen voor kerst 
zijn aangebroken. Dat geeft een ieder de kans om de kaarsen vroeger aan te 
steken en te zorgen voor de nodige lichtpuntjes. Dit is ook de periode van 
het jaar waar we ons bewust zijn van mensen om ons heen die het minder 
hebben dan wij. Niet alleen in geld maar ook in aandacht. Goed om daar 
altijd weer opnieuw bij stil te staan.  
 

 
De Kanjertraining geeft ons steeds opnieuw handvatten om naar ons gedrag en handelen te kijken. 
(niet alleen de leerlingen maar ook voor onszelf)  
In de maand december worden deze tips aangereikt:  

 
Laat merken dat je kind waardevol is.  

Geef geregeld oprechte complimenten of zeg waarderende woorden. 
 

Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig  
Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden 

aanvaard zoals zij zijn. Waarderende woorden, een knuffel of een aai over de bol doen wonderen. 
 

Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor complimenten  
Complimenten verbeteren de sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe. Zo voorkom je 

negatieve beelden over elkaar. 
 

Beloon het proces in plaats van het eindresultaat  
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan.’ 

 
 
Komende woensdag 19 december het sfeervolle 
kerstdiner voor alle kinderen en team.  Zie 
onderaan de Weekbrief de bekende informatie. 

WEEKBRIEF 
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Woensdag 19 dec    17.15 – 18.15 uur Kerstdiner voor alle groepen en kerstborrel voor ouders 
Vrijdag 21 dec   Kerstviering leerlingen  (zie verderop) 
    12.00 uur kerstvakantie begint!  
 
Zaterdag 9 maart   Klus-/opruimdag  
Vrijdag 5 april    Koningin Emmaschool is 80 jaar! 
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Woensdag 19 december nodigt de ouderraad iedereen uit om tijdens het kerstdiner van de 
leerlingen gezellig een hapje en drankje te komen doen op het voorplein. Het is dit jaar de bedoeling 
dat u muntjes koopt bij de aanwezige  kassa en deze bij de kraampjes kunt 
inleveren.  
Voor uw gemak kunt bij de kassa pinnen, gelieve dit zo veel mogelijk te doen. Wilt 
u toch contact betalen dan graag gepast! Voor uw informatie de menulijst ziet er 
als volgt uit:  
Warme chocolademelk met slagroom € 1,00 - Glühwein € 1,50 - Erwtensoep €1,50 - 
Broodje worst € 2,50.  Wij hopen op een gezellige, droge kerstborrel. 
 
De kerstvieringen op vrijdag 21 december worden door veel ouders bezocht. In de tweede viering 

(10.30 uur) zijn nog plaatsen vrij. Mocht u nog interesse hebben aarzel niet 
om mij een mailtje te sturen: nanda.klaassen@salomoscholen.nl 
 
 
Uitnodiging volleybaltoernooi Op 

woensdagmiddag 27 februari 2019 kan de Koningin Emmaschool 
deelnemen aan het Volleybaltoernooi. Als uw zoon/dochter mee wil 
doen aan dit toernooi kunt u hem/haar inschrijven via de volgende link: 
https://goo.gl/forms/uqW3Nw2BoNPSynAy1 

Het toernooi zal plaatsvinden van 13:00 uur tot het eind van de middag. Wij verwachten dat wie zich 
inschrijft ook de hele middag aanwezig is. Er wordt gespeeld in de Beijneshal bij het station. 
We zullen ook een aantal keer oefenen op woensdagmiddag na schooltijd. Hier krijgt uw 
zoon/dochter later bericht over. Als u uw zoon/dochter aanmeldt, wilt u er dan zeker van zijn dat 
hij/zij over het algemeen niets op de planning heeft staan op de woensdagmiddagen in februari? 
Wij zoeken ook een begeleider per team om de kinderen tijdens het toernooi te begeleiden. U kunt 
zich ook middels de link inschrijven. De inschrijving sluit: vrijdag 21 december. 
Verdere informatie krijgt u de week voor het toernooi. 
 
Leenkleding gym Het kan wel eens gebeuren dat uw zoon/dochter geen gymkleding mee heeft. Op 

school hebben wij leenkleding die zij kunnen gebruiken. Deze leenkleding wordt met de 
kinderen meegegeven om thuis te wassen. Per groep is er een beperkte hoeveelheid om 
te lenen. Wij zien de gewassen kleding graag zo snel mogelijk terug, zodat iedereen elke 
keer aan de gymles kan meedoen. 
Voor de ouders van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: wij willen u vragen 

of uw zoon/dochter na de kerstvakantie eigen ‘oortjes’ of koptelefoon mee naar 
school mag nemen voor het gebruik van computer/laptop/chromebook. Vanaf januari 
zal dat de regel worden in de groepen 5 t/m 8. Met dank voor uw medewerking. 
 
En tot slot: Vanaf januari 2019 zullen we alleen berichten en informatie via Social Schools gaan 

versturen. Niet meer via email. Dit in verband met de 
Privacywet. Wilt u er voor zorgen dat u bij Social Schools 
aangesloten bent? Voor vragen kunt u bij Esther, onze 

secretaresse, terecht. U kunt haar nu nog bereiken via esther.vanderwerff@salomoscholen.nl  Social 
Schools kunt u dan ook gebruiken voor absentiemeldingen (bv. bij ziekte) en we zullen hier alle foto’s 
en mogelijke filmopnamen delen. Dit is een volledig beveiligde omgeving. Als u niet wilt dat uw 
zoon/dochter op foto’s/films via Social Schools komt, wilt u dat dan aan mij mailen? Waar mogelijk 
voor de kerstvakantie??? nanda.klaassen@salomoscholen.nl.  
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Dat was het voor nu. De voorlaatste Weekbrief van 2018. Namens ons team vol lichtpuntjes wens ik 
u en jullie allen voor later een mooi weekend toe en tot de volgende Weekbrief. 
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 

 
 
 
 

KERSTFEEST KONINGIN EMMASCHOOL  2018 
 
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 Weekbrief 
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?   
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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.   
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