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Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment worden kerstliedjes gezongen in de hal , door groep groen met
pianobegeleiding van de vader van David. Prachtig! De kerstsfeer is voelbaar en
hoorbaar in de school.
Gisterenavond brandden de lichtjes rond de school, de kerstkoortjes zongen hun
prachtige liedjes en in de klas groeide het koud en warm buffet. Wat
zag iedereen er fantastisch uit. “Mannen” in pak, “dames” in
prachtige outfits, het team op z’n kerstbest. Een school om trots op
te zijn!
Vanaf twee uur was de ouderraad samen met onze Fred hard aan ’t
werk om voor u allen een gezellige kerstborrel te organiseren op het
plein. Vorige jaar was dat voor het eerst, dit jaar de tweede keer. Een
gezellige drukte op het plein terwijl er in de school het kerstdiner plaatsvond.
Na afloop kwamen we als team bij elkaar om terug te kijken op de start van dit
schooljaar en het glas te heffen op het vervolg in 2019. Ook hier een sfeervolle en
gezellige ontmoeting.
Nu een dag er tussen. Waarin we ons voorbereiden op de laatste schooldag van 2018.
Morgenochtend gaan we met alle groepen naar de kerk. Wat ontzettend fijn
dat er zoveel ouders, maar ook grootouders, aansluiten. Dat moet, vast en
zeker, een mooi en respectvol feest voor iedereen worden.
(wilt u, als u er bij bent, uiterlijk 5 minuten voor aanvang in de kerk aanwezig
zijn? Dan kunnen we op tijd beginnen!)
Afgelopen week, en gisterenavond, werd er geld opgehaald voor de “Jarige Job”. Een stichting die er
voor zorgt dat alle kinderen hun verjaardag mogen en kunnen vieren. Wij willen hier graag aan mee
helpen. En, merkten we gisteren, meerdere mensen. Er is al een mooi bedrag
binnen waarvoor dank!
Mocht u het vergeten zijn in deze drukke tijden? Morgenochtend is er ook nog
gelegenheid om een ‘duit in het zakje te doen’. Na de kerstviering kan er bij de
uitgang nog een bijdrage worden gegeven. Dit wijst de weg vanzelf. Namens
“Jarige Job” dank!
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In groep 4/5C werden deze week kaarten gemaakt met een kerstgroet
voor eenzame ouderen.
Deze worden in het Reinaldahuis rondgedeeld.

En dan kijken we over de kerstvakantie heen:


Ook dit jaar gaan de groepen 5 t/m 8 weer schaatslessen volgen op
de kunst-ijsbaan. In de bijlage leest u hier alle (belangrijke)
informatie over.

Mad Science komt op de Koningin Emmaschool!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 15 januari 2019, kunnen leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus is op dinsdag om 15:15 u, vanaf 12-2-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van
start. Inschrijven kan t/m 28-1-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
Terugkoppeling vergadering MR:








Op dinsdag 27 november is de MR bij elkaar geweest.
Directeur Nanda Klaassen heeft een presentatie aan de MR gegeven over de speerpunten van
de Emmaschool voor het komende schooljaar. Deze presentatie is op een ander moment ook
gehouden voor het Emma-team en daarbuiten aan directeuren van de andere scholen van
Salomo.
De speerpunten van dit schooljaar zijn: pedagogisch handelen, Caleidoscoop (voormalige
Plusklas), Toppklas, overgang groep 2 naar groep 3 en ICT.
Verder is gesproken over de begroting van de Ouderraad (OR). De begroting van 2018 is door
de OR toegelicht en door de MR goedgekeurd. De voorgestelde begroting van 2019 is
besproken en door de OR toegelicht. Ook deze is door de MR goedgekeurd.
De nieuwe MR leden hebben in november een basistraining voor MR leden gevolgd. Deze is
zeer nuttig en interessant bevonden.
De MR doet graag aan ouders van de Emmaschool een oproep voor deelname aan het
ouderpanel. Het ouderpanel komt drie keer op een woensdagavond gedurende het schooljaar
bij elkaar en bespreekt diverse thema's met de directeur.
De volgende vergadering is op dinsdag 15 januari.

Contact met de MR? stuur een bericht naar MR@kon-emmaschool.nl.of spreek gerust één van de
leden aan op school.
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We laten de eerste vier maanden van ons schooljaar achter ons. Met veel lichtpuntjes en
waardevolle momenten.
Morgen om 12.00 uur start de kerstvakantie. Dank aan alle ouders, collega’s en leerlingen die daar
zo aan bijgedragen hebben. Ik kijk uit naar het vervolg. Vanaf maandag 7 januari 2019 beginnen we
weer met hernieuwde energie aan de tweede helft van 2018-2019.

Wees niet bang voor het donker
Want daarin schuilt het licht
We zien immers geen sterren
Als het nergens donker is.
Namens ons opgewekte en in feeststemming zijnde team wens ik u en jullie prachtige en vredige
kerstdagen en alles wat mooi en goed is voor 2019!!!!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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