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Beste ouder/verzorgers, 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang, niet alleen hier in en om de school, maar ook in Haarlem én in 
Apeldoorn. Want daar komen Sinterklaas en zijn Pieten komende zaterdag ons land binnen. Het 
Sinterklaasjournaal houdt ons nauwkeurig op de hoogte. 
Met Ad en Co Hesie en de familie Modaal uit Aerdenhout. 
Wat fantastisch dat er ook een gezin uit onze directe 
omgeving zo betrokken is bij de intocht!  Maar zoals ieder 
jaar is altijd maar weer afwachten of Sinterklaas op tijd kan 
aankomen. Want hoe gaat hij dat doen? Met een 
stoomboot Apeldoorn binnenkomen? Ik zit zaterdag met 
pepernoten klaar om de intocht te volgen……..We houden 
elkaar op de hoogte! 
 
(P.S. Donderdag 5 december wordt Sinterklaas bij ons op school verwacht. De schooldag duurt voor 
iedereen tot 14.00 uur. Een continurooster dus. We lunchen allemaal op school, in onze eigen klas. Op 
vrijdag 6 december gaat de school op de gewone tijd open maar heeft iedereen tot 9.30 uur de tijd 
om binnen te lopen. We starten dan dus om 9.30 uur).  
 
U heeft het vast gelezen of gehoord. Vanaf januari 2020 spreken we niet meer over stichting Salomo 
maar over stichting TWijs. Salomo en Stichting Sint Bavo fuseren en gaan samen als TWijs verder. In 
de bijlage vindt u meer informatie.  
 
Vanmorgen was er weer een rondleiding door de school. Ouders zoeken een school voor hun zoon 
of dochter. Met het huidige Plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem (zie ook onze website) is het 
de bedoeling dat ouders 6 scholen van hun voorkeur benoemen in de voor hen belangrijke volgorde. 
Dus op 1 de eerste voorkeur enzovoort.  

Omdat ik meestal alleen aan het woord ben en het fijn vind om 
versterking te krijgen heb ik de leerlingen van het leerlingpanel 
uitgenodigd om in tweetallen met mij mee te gaan. Vanmorgen 
waren Evy (8A) en Rens (5/6c) als eerste aan de beurt. Wat deden 
ze dat goed!! Met 12 toehoorders eerlijk kunnen vertellen wat jij 
belangrijk vindt op school en de vragen te beantwoorden….dat is 
niet niks. Ik ben supertrots op ze. De volgende keer gaan weer 
twee andere leerlingen uit ons panel mee. Ik kijk er naar uit! 
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Za 16 november  Hij komt, hij komt…… 
Do 5 december   Zou de goede Sint wel komen……? Continurooster. 14.00 uur uit. 
Vrij 6 december  School open om 8.30 uur, 9.30 uur beginnen.  
Wo 18 december  17.00 – 18.30 uur Kerstdiner in de klassen / kerstborrel op het plein voor ouders. 
Do 19 december  Kerstviering in de Goede Herderkerk (onder schooltijd voor leerlingen) 
   NB. Meer info over kerstactiviteiten in latere Weekbrieven.  
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
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En ook deze periode verwelkomen we weer nieuwe leerlingen en hun papa’s en mama’s. 

In groep paars: Max en Linn  
In groep rood: Féline 
In groep geel: Arthur 
In groep groen: Jasmijn 
In groep oranje: Esma en Ben 
Superfijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen. Heel veel plezier en van harte welkom!  
 
USB-STICKS  

Heeft uw zoon of dochter een spreekbeurt, boekbespreking of andere digitale 

presentatie, dan mogen deze vanaf heden niet meer met een USB-stick 

aangeleverd worden. Wij verzoeken u het document te mailen naar de leerkracht via 
Social schools of te delen vanuit uw 0ne-drive, zodat het op school veilig aankomt. De 
leerkracht kan het dan presenteren op het digibord. 

Alvast bedankt, speciaal namens onze ICT’ers Sabrina Ravenhorst en Cindy Zoon 
 
Dat was het weer voor deze week. Namens het creatieve team van de Koningin Emmaschool wens ik 
u en jullie voor later een fijn weekend toe en tot de volgende Weekbrief, 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nanda Klaassen 
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