VRIJDAGBRIEF
KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 37 Nummer 9, 8 november 2018

Week 12-16 nov
Tevredenheidspeilingen voor leerlingen, gezinnen en team
Za 17 november
Wie komt er alle jaren…….
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dec met het opvoeren van
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Wo 19 dec
Kerstdiner voor alle groepen (tijden volgen) en kerstborrel voor ouders
Vrij 21 dec
Kerstviering leerlingen
12.00 uur
kerstvakantie begint!
SAVE THE DATE:

woensdag 27 maart 2019 Ouderavond met René van Engelen
“Verschil tussen Jongens en meisjes?”

Beste ouders/verzorgers,
De dagen worden korter, eerder donker, later licht. Al die mooie lampionnen zullen komende
zondag prachtige lichtjes worden!
Sint Maarten, Sint Maarten…..

In de week na Sint Maarten zullen de Tevredenheidspeilingen binnenkomen. U zult per gezin
komende week een oudertevredenheidspeiling (ouderwets op papier) van ons krijgen. Zoals al
eerder vermeld zullen we heel blij zijn met een grote respons, want dan wordt de uitkomst van grote
betekenis voor ons.
We hebben afgesproken dat de klas(sen) die het eerste alle uitgedeelde peilingen terug heeft een
taart/taarten krijgt. Helpt u ze???
(We zullen via Social Schools laten weten wanneer de peilingen mee naar huis gegeven worden)

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zullen ook een leerlingtevredenheidspeiling
invullen. Dat doen ze met elkaar op school. Ook onze teamleden zullen hun stem
laten horen (personeelstevredenheidspeiling).
Goed om de stand van zaken weer met elkaar op te maken. Bij voorbaat dank voor
ieders medewerking.

Meer muziek in de school? Daar zijn wij druk mee bezig.
Onder de bezielende leiding van meester Martijn werd er maandag 5 november een heel
fanfare orkest gevormd in groep groen. Onbevangen en enthousiast zongen de kinderen
een lied over de fanfare en speelden de trommel en de trompet uit het liedje mee met
instrumenten.
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En dan groep 6B in de Philharmonie. Met dezelfde meester Martijn en juf Anouk mochten zij daar
gisteren (woensdag) in de Philharmonie optreden.
Daar was een Dag voor Cultuuronderwijs georganiseerd door Hart. Op uitnodiging zijn zij er heen
gegaan om een mooi lied ten gehore te brengen. De fietstocht erheen bleek
al een feestje dankzij helpende ouders. Het optreden was fantastisch, wat
klonk het mooi en wat deden zij het goed! Juf Anouk: “Zeker voor herhaling
vatbaar..”
(ouders van 6B: Anouk heeft een filmpje van het optreden met u gedeeld via Social
Schools)

Van de organisatie kledingbeurs:
“Wat was het weer een gezellige kledingbeurs! En wat waren er veel mensen om ons team
Emmabeurs te komen helpen op deze dag. De ochtendploeg was in een mum van tijd klaar met de
transformatie van gymzaal naar “winkel”. Het opzetten van de nieuwe podiumdelen ging ook heel
soepel, bedankt Fred voor je hulp hierbij. In de avondploeg waren we erg blij met ons nieuwe PIN
automaat! Geen voorbereidingen met het zoeken naar het vele kleingeld en na afloop van de beurs
geen tellen van geld en het vullen van envelopjes! Dit
maakte het mogelijk om met z’n allen de boel weer op
te ruimen en de tassen met overgebleven kleding te
vullen. En ook dit ging super vlot en daarom is het
gelukkig niet zo laat geworden. Heel erg bedankt voor
alle hulp!
En natuurlijk fijn dat jullie met zovelen zijn gekomen om
de aangeboden kleding en speelgoed te kopen! Met een
goed gevoel kan ik hier dan ook melden dat we voor
school een bedrag van €774,91 hebben verdiend 😊. Het
niet verkochte speelgoed is gedoneerd aan
Speelgoedbank Haarlem, de kleding aan kledingbank
IJmond en de overgebleven boeken gaan naar Stichting Zwerfboek. Ook namens deze goede doelen
bedankt.
In het voorjaar zijn we er weer, en wel op 17 april. We hopen dat we dan weer op jullie hulp kunnen
rekenen!”
Dank aan iedereen die hier aan mee gewerkt heeft!! Wat een prachtig bedrag!!
Veilig naast een vrachtwagen fietsen of staan. Afgelopen dinsdag
kregen de groepen 7 les over de dode hoek bij een vrachtwagen van
Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen leerden waar zij precies
moesten staan en juist niet om gezien te worden door de chauffeur.
Een hele leerzame ochtend!

De ouderraad vraagt uw hulp. Na Sint Maarten gaan we weer richting alle december
festiviteiten en de gezelligheid die daarbij hoort op de Koningin Emmaschool.
Voor het versieren en opruimen van de school in verband met de komst van Sinterklaas
en daarna de kerstperiode, vragen wij hulp op:
Vrijdagavond 16 november vanaf 19.30 uur:
versieren voor Sinterklaas.
Woensdagochtend 5 december vanaf 11.00 uur:
opruimen Sinterklaasversiering.
Donderdagavond 6 december vanaf 19.30 uur:
versieren voor kerst.
Vrijdagochtend 21 december vanaf 8.30 uur:
opruimen kerstversiering.
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Hoe meer hulp, des te sneller is alles klaar. Vele handen maken licht werk.
Graag horen wij wie zou kunnen helpen op één of meerdere van deze avonden/ochtenden. Dus meld
je aan via: ouderraad.kes@gmail.com onder vermelding van hulp Sint en/of hulp kerst.
Met jullie hulp kunnen wij er weer voor zorgen dat de versieringen gerealiseerd kunnen worden.
Alvast bedankt!
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
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