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Beste ouders/verzorgers, 
 
De agenda hierboven verder aanvullen? Dat is best een uitdaging. We gaan er vanuit en hopen van 
harte dat de scholen openblijven maar niets zal zijn zoals we zo gehoopt en gepland hebben.  
Gelukkig werken we met mensen die flexibel zijn en creatief kunnen denken.  
 
En dan bedoel ik niet alleen ons team maar ook die TOP-ouders van de 
Ouderraad: 
De school prachtig versierd, ook dankzij velen onder u. De 
voorbereidingen zo nauwkeurig, samen met ons voorbereid, voor Sint en 
straks voor kerst. Elke regel, elk plan moet gewikt en gewogen worden. 
Voorop staat dat het altijd een feest voor alle kinderen moet zijn! Daar 
zijn we het altijd over eens! 
 
Ouders gezocht namens de OR 

Wie o wie helpt er mee om de school weer mooi te versieren voor de kerst?  
6 december vanaf 19.00 uur 

Mail naar OR.kes@twijs.nl of stuur een app naar: 0644392061 (Tjerk) of 
0612115244 (Floor) 
 

 
Afgelopen week had ik even contact met de Sint. Via de WhatsApp, want de goede man is druk en 

dat is de beste manier. De Pieten hebben het superdruk, Luister- 
en Chocopiet hadden babypiet al in de kinderwagen gelegd en Sint 
heeft komende week (met mondkapje) een afspraak bij de kapper 
om baard en kapsel in model te brengen.  
 
Hoe Sinterklaas ons een bezoek kan brengen (want waar is 
Ozosnel?) en wie er mee kunnen komen? We luisteren 
morgenavond allemaal mee naar de persconferentie. Sint ook!! 

 
Pietengym   Maandag 29 november (gymgroepen juf Cindy), dinsdag 
30 (gymgroepen juf Tippi) en 
Woensdag 1 december (kleutergroepen) zijn de pietengymlessen.  
Leuk!! Ieder jaar een geweldige uitdaging! 
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Vrij 3 december  Zie de maan schijnt door de bomen……zou de Goede Sint wel komen?? 
   Groepen 1 t/m 4    gaan op de gebruikelijke vrijdagtijden naar huis.  
   Groepen 5 t/m 8    14.00 uur uit. (continurooster, iedereen uit 5 t/m 8 luncht op school) 

 
Vrij 24 december  Om 12.00 uur begint voor alle groepen de Kerstvakantie. 
Ma 10 januari 2022 1e schooldag nieuw kalenderjaar  
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Gedichtenbundelnieuws – bericht van Atta, de schooldichter:  
 “ Geweldige dichters gevonden op de Koningin Emmaschool 

Onvoorstelbaar wat een creatieve kids er rondlopen op die gezellige 
school van jullie! 
Mijn naam is Atta en ik ben de schooldichter! Vraag aan uw kinderen of 
ze me nog kennen! 
Vlak voor de herfstvakantie ben ik alle klassen rondgegaan en heb ik alle 
leerlingen geholpen om gedichten te schrijven. 
Geweldig om jullie kinderen enthousiast zo enthousiast bezig te zien met 
de woordkunst en de Nederlandse taal. 

Wat een topdichters zitten er op jullie school! 
Nog belangrijker is dat sommige kinderen me al hebben verteld dat ze vaker met gedichten aan de 
slag willen. 
Hoe mooi is dat? 
Achter de schermen werken we druk aan een dichtbundel die binnenkort zal uitkomen. 
Volgende week meer in deze nieuwsbrief!”  
 
In de maand november begroeten wij de nieuwe leerlingen en hun ouders:  
Steef en Isranur in groep rood, Gijs in groep paars en Elin-Marie in groep 
oranje. Heel veel plezier bij ons op de Koningin Emmaschool! 
 
GEANNULEERD:  

Helaas  gooit corona ook hier roet in het eten; het bezoek van de 
groepen 7 en 8 aan de schouwburg om de voorstelling “Hans en 
Griet” te zien, gaat niet door. Donderdagmiddag 9 december dus 
gewoon naar school. 

 
 
Namens ons in- spanning-afwachtende-team wens ik u en jullie allemaal een gezellig en 
ontspannen weekend toe en tot de volgende Weekbrief 
weer op donderdag. (En mochten er n.a.v. de nieuwe 
persconferentie redenen zijn om u vlot te informeren, dan 
melden we ons dit weekend via Social Schools).  
 
Vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
 
 

P.S.  

 
Omdat de kledingbeurs niet doorging, is er een paar weken 
geleden kleding ingezameld door Stichting Kledingbank 
IJmond.  
 
Zij zijn er super blij mee en bedanken iedereen voor hun 
bijdrage!! 
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