VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 36 Nummer 15 - 21 december 2017

AGENDA
Do. 21 december
Vrij. 22 december
Ma. 8 januari 2018
Wo. 10 januari 2018

17.30 uur inloop
Kerstviering 17.45 – 19.00 uur (zie kerstbijlage)
Vakantie!!
Een nieuw begin!
Nieuwjaarsinloop in alle klassen 8.30 – 9.00 uur

Beste ouders/verzorgers,
Kerst, meer dan 2000 jaar geleden:
Jozef en Maria zoeken een slaapplaats, ze komen, teneinde raad, bij een herberg aan:
“”Heeft u echt geen plaats, meneer de eigenaar?” Maria ziet dat
hij nadenkt. “Tsja”, zegt hij aarzelend, “als jullie het niet erg
vinden….ik durf het eigenlijk niet voor te stellen…maar jullie
zouden misschien in de stal kunnen slapen…Daar ligt stro en als je
dat op de grond legt, is het zachter om op te liggen”.
Weer kijken Jozef en Maria elkaar aan. “Beter iets dan niets, zegt
Maria. “Dan liggen we tenminste”. Ze pakken de tassen uit en
maken een bed van stro.
Precies op tijd. Want die avond wordt de baby geboren. De koning van de vrede. Die licht zal brengen.
Maria zegt: “daar is hij, onze kleine Jezus”.
De koning van de vrede. Die licht zal brengen. Maria zegt: “Daar is hij, onze kleine Jezus”. Jozef vindt
het jammer dat het wiegje nu niet gebruikt kan worden. Dat staat thuis.
“Jezus is geboren, dat is het belangrijkste,” zegt Maria. “Kom Jozef, leg hem maar in de voederbak
van de dieren. Dat kan best voor een nachtje. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Hij is, net als jij,
geboren in Bethlehem”.
Het blijft een prachtig verhaal. Een verhaal dat ieder jaar opnieuw in alle toonaarden wordt verteld.
In verhalen over de hele wereld. De geboorte van de zoon van God. Met Zijn komst is alles veranderd
en kunnen we steeds opnieuw de weg (terug) vinden.
Met al die feestelijke lichtjes, met mooie liedjes en lekker eten vieren we altijd alle verjaardagen,
maar deze geboortedag in het bijzonder. Vanavond met elkaar op school en komende week thuis.
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Juf Irene heeft met haar groep iets heel bijzonders gedaan:
“In groep 5a hebben wij kerstkaarten geschreven voor eenzame ouderen in Haarlem. De kinderen
hebben zowel geschreven als getekend en de kaarten zagen er erg leuk uit! Wij hopen nu dat we een
aantal ouderen in het Reinaldahuis in Haarlem-Oost erg blij hebben gemaakt.

Ik denk dat jullie heel veel mensen blij hebben gemaakt. Ik ben trots op jullie! Juf Irene”

Groep 8a had als opdracht om een spannend kerstverhaal te schrijven
voor de kinderen van groep 3. Iedere leerling heeft een verhaal
geschreven en het verhaal daarna aan een leerling uit groep 3b
verteld.
De kinderen van groep 3 hebben ademloos geluisterd naar alle mooie
verhalen!

Berichtje van de OR
Hierbij willen wij alle ouders die zich tijdens de kerstperiode hebben ingezet
nogmaals bedanken!!!!
Jullie hulp is onmisbaar!!! Dank!!!!
Hartelijke groet,
De Kerstcommissie van de OR

De adventstijd leidt ons naar het kerstfeest toe. In de klassen wordt onderstaand liedje uit volle
borst gezongen (geweldig), vast en zeker ook
vanavond, ik geef het u mee, om te beluisteren en
mee te zingen: https://youtu.be/QcdIFPC_efU
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Namens het in kerstsferen-verkerende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie allen
een heerlijke vakantie toe, mooie kerstdagen en een fantastisch 2018 én tot…..vanavond!!
Met vriendelijke groet
Nanda Klaassen
NB. De penningmeester van de Ouderraad laat mij weten dat hij inmiddels 83% van alle ouderbijdragen binnen heeft. We
gaan nu niemand vermoeien met een bankrekeningnummer of een bescheiden herinnering. In het nieuwe jaar weer nieuwe
kansen! 

Hele gezellige kerstdagen en een fantastisch 2018 van ons allemaal!
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