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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 

PARRO is gestart. We komen nog wat kinderziektes tegen en proberen deze zsm aan te passen.  
Bijvoorbeeld:  

- We willen de jaarkalender invullen maar dat is minder makkelijk dan gedacht.  
Dat is de reden waarom de dagen en tijden waarop het Kerstfeest gevierd 
gaat worden vast hierboven in de Agenda staan. Iets aangepast ten opzichte 
van eerdere berichten, dus mocht u het al eerder genoteerd hebben? Wilt u 
dit dan aanpassen?  

 
- U kunt mij vanaf afgelopen week via PARRO bereiken. Handig als u even iets kwijt wil of een 

vraag wil stellen of…..: 
En als er een invalleerkracht is en uw zoon/dochter is ziek of later of…… Dan zorg ik er voor 

dat de leerkracht op de hoogte is. Op vrijdag ben ik vrij maar beloof dat ik even kijk.        
 

- Om er voor te zorgen dat deze Weekbrief niet in tsunamivorm bij u binnenkomt hebben de 
ICT’ers de oudste leerlingen in 5 groepen verdeeld. Als het goed is ontvangt u de algemene 
berichten vanaf vandaag maar één keer! 
 

- Enzovoort!  (Heeft u een tip of anders? Laat het me weten!) 
 
 

 

FEEST! 
Gelukkig is de Sint weer aangekomen. Het had wat voeten in de aarde. 
Boot gezonken, gelukkig iedereen op tijd op de wal. Beetje spannend 
maar……we weten het al ons hele leven: Alles komt altijd weer op z’n 
pootjes terecht. Maar dat Sint een eigen privé vliegtuig had? Dat wist ik 
ook niet. Ben benieuwd hoe hij op 5 december naar school toekomt?  
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Ma 5 dec.  Per boot of vliegtuig of ……?? Sint komt absoluut!!  
  Rond 8.30 uur ontvangen we hem met elkaar. Welkom om bij de aankomst te zijn!!  

Continurooster. Om 14.00 uur is iedereen vrij. 
 
We vieren Kerst samen! 
(Let op: tijden zijn aangepast!)  
Do 22 dec.  Nieuw:  Continurooster, 14.00 uur vrij  

Kerstdiner groep 1 – 8 om 17.00 uur  
Vrij 23 dec.  Ochtend: Kerstviering in de Goede Herderkerk 
 
 
 
 
 

 

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


Roerdompplein 19 -  2025 CS HAARLEM  -  023-5370413  -  www.kon-emmaschool.nl  –  directeur@kon-emmaschool.nl 
 

KERST: 
In de agenda bovenaan de aangepaste tijden van ons Kerstfeest. Ook hier zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Feestelijk met elkaar eten in alle groepen. We 
gaan uw hulp natuurlijk weer inroepen.  
Informatie over de kerstviering op vrijdag volgt later! 

 
 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGEN 
We houden u gewoon via deze weg op de hoogte. Stand van zaken op 14 november: inmiddels is 
65% binnen! Superfijn met alle festiviteiten die inmiddels het nodige (gaan) kosten. Dank! 
PS. Heeft u vragen? Mail dan gerust met Esther: esther.vanderwerff@twijs.nl 
 
Nog even een bericht vanuit de Emmabeurs 
“Allereerst; iedereen die heeft meegeholpen, ontzettend bedankt! De hele 
dag liep super soepel, dankzij de vele hulp vanuit ouders.  
De goede doelen zijn ontzettend blij met onze school. De overgebleven 
kleding is naar kledingbank IJmond gegaan, waar ze benoemen dat de 
kleding altijd zulke mooie kwaliteit heeft en het overgebleven speelgoed is 
naar Speelgoedbank Haarlem gegaan. 
In het voorjaar zullen we de Emmabeurs meer onder de aandacht brengen, want we hebben gemerkt 
dat door corona de Emmabeurs nog niet leeft bij de groepen 1, 2 en 3.  
Er was deze beurs weinig inbreng van kleding van kleine maten en ook de opkomst voor de verkoop 
door de ouders van de onderbouw was veel minder dan we gewend zijn. We willen graag dat de 
Emmabeurs nog vele jaren door kan gaan, waardoor er mooie spullen kunnen worden verkocht en 
gekocht voor kleine prijsjes en we daarmee geld kunnen inzamelen voor de Koningin Emmaschool, 
zodat er ook af en toe iets extra's kan worden aangeschaft.  
We zijn altijd te bereiken via kledingbeurs@kon-emmaschool.nl. 
Groeten Veronika, Astrid en Suzanne” 
 
EN JULLIE, VERONIKA, ASTRID EN SUZANNE, ONWIJS BEDANKT! WAT EEN TOPORGANISATIE!! 
 
 

 
De afgelopen tijd zijn er weer nieuwe leerlingen bij ons op school 
begonnen. Floor en Philou in groep rood, Jona in groep geel, Noah en 
Jakob in groep blauw en Scott en Jayson in groep oranje.  
Welkom allemaal! We wensen jullie en jullie ouders een leuke tijd op 
De Emma. 
 

 
Nog net voor 18.00 uur is de Weekbrief (als het goed is één keer) bij u aangekomen. Namens ons 
hardwerkende team wens ik u en jullie voor later een warm weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief!  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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