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Beste ouders/verzorgers, 
 
Misschien heeft u het al in de krant gelezen en/of het overige nieuws gevolgd. Onze stad Haarlem 
vierde afgelopen maandag het 775 jaar bestaan. Ieder jaar wordt de verjaardag van onze mooie stad 
gevierd en worden groep 6 leerlingen uitgenodigd om mee te doen met een kleurwedstrijd. En we 
hebben een winnaar!!  
 
Noor van de Nes groep 6a wint de eerste prijs van de tekenwedstrijd “Het Stadswapen”. 
Afgelopen vrijdag 20 november mocht Noor samen met haar 
ouders naar het Stadhuis in Haarlem. Zij werd daar ontvangen 
door de wethouder van Onderwijs. I.v.m. de 
Coronamaatregelen keek haar groep online mee via een 
livestream. De tekening van Noor werd onthuld en aldaar 
hoorde Noor dat zij de eerste prijs heeft gewonnen.  
Heel knap gedaan Noor en van harte gefeliciteerd! 

Foto rechts: Noor samen met de kinderburgermeester. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SINTERKLAAS wetenswaardigheden: 
 
Maandag 23 november:  Schoenen gezet. 
Dinsdag 24 november:  Die Pieten maakten er weer een bende van! Maar we vonden  
    leuke schoencadeaus! Dank je wel Sinterklaas!! 
 
Pietengym 
Komende week zullen alle kinderen een pietengymles krijgen van juf Lillian of juf Cindy. Spannend! 
Zij hebben een geweldige les voorbereid. Wie weet verdienen de kinderen zelfs wel een 
pietendiploma...!  
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 Vrijdag 4 december      Hoor wie klopt daar kinderen?  
   Leerlingen 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij.  
Vrijdag 18 december Eerste dag kerstvakantie – team en leerlingen vrij 
Kerstvakantie  18 december tot en met 3 januari 2020 
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Donderdag 3 december: Leerlingen groepen 5 t/m 8: jullie surprises mogen na 15.00 uur 
    naar de klas gebracht worden.  
 
Vrijdag 4 december:  We gaan de gewone tijden naar binnen op de gebruikelijke manier.  
    We ontvangen Sinterklaas en de Hoofd Piet in de school. 
    Groepen 1 t/m 4 gaan op de gebruikelijke tijd naar huis. 
    Groepen 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij.  

 
Aangepast? Jazeker, maar binnen de school minstens zo sfeervol. 
Jammer dat we u daar niet ‘live’ van mee kunnen laten genieten. Maar 
gelukkig zie ik leuke filmpjes en foto’s langskomen van de collega’s zodat 
u ook thuis mee kan leven.  
 

 
Verzoek van onze actieve ouderraad 

Maandagavond 7 december vanaf 19.00 uur gaan wij versieren voor kerst, hiervoor 
vragen we uw hulp. 
Donderdagavond 17 december vanaf 19.00 uur gaan we opruimen.  
Wij zorgen voor koffie/thee en een koekje. 
Hoe meer hulp, des te sneller is alles klaar. Vele handen maken licht werk. 
  
Met uw hulp kunnen wij er weer voor zorgen dat de school er weer in kerstsfeer uit 

komt te zien. Graag horen wij wie zou kunnen helpen op één of meerdere van avonden. 
Dus meld je aan via: ouderraad.kes@gmail.com onder vermelding van hulp kerst. 
Alvast bedankt namens de ouderraad 
 
Afgelopen week werd ik gebeld door de wijkagent, eerder al door de Gemeente Haarlem. 
Onderwerp: parkeren rond de school. In de komende tijd wordt hier verder over gesproken, we 
zullen u via de diverse gremia op de hoogte houden van mogelijke ontwikkelingen. Maar weet dat er, 
ondanks alles, nog steeds aandacht voor is.  
 
Gisteren kreeg ik van een zeer gefrustreerde ouder een foto van een zeer creatief geparkeerde auto. 

Midden op de weg, half op de stoep. Deze ouder vermeldde als 
ondertitel bij deze foto: “Als ouders het zo doen, dan weet ik het ook 
niet meer?”. Heel begrijpelijk!  Het lijkt dweilen met de kraan open of 
weten we er een oplossing voor te bedenken??  Geen hetze tegen 
parkerende auto’s maar blijvend op zoek naar een veilige omgeving 
voor onze leerlingen en uw kinderen. Met respect voor de buurt én de 
letterlijke ruimte die u nodig heeft om uw kinderen op te wachten.  
Wordt vervolgd.  

Foto: van internet, geen verband met bovenstaand verhaal.  
 
En dan nu eerst: uitkijken naar een feestelijke week. Namens mijn creatieve en optimistische 
collega’s wens ik jullie en u voor later een gezellig weekend toe en tot de volgende Weekbrief. 
  
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 

http://www.kon-emmaschool.nl/

