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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Wat ziet de school er toch fantastisch uit. Na de aankomt van Sinterklaas 
kwam we op 14 november in een supergezellige school. Tot in alle hoeken 
vinden we pakjes, mooie slingers en gezellig aangeklede lokalen. Volgens mij 
hadden de versier-Pieten vooraf contact gehad met onze Ouderraad. Top 
geregeld!! 
 
Hier en daar huppelt een klein (en soms groot) Pietje door de school. 
Gisteren mocht ik in groep rood mee proosten op de nieuwe boot van 

Sinterklaas. De boot met de originele naam: DE STOOMBOOT. Geweldig, ik geniet er van mee.  
 
Gooi wat in mijn schoentje…  

Er kwamen vandaag 2 pieten bij ons op school! Deze pieten zijn langs alle groepen geweest en 

hebben er een groot feest van gemaakt. Alle kinderen kregen pepernoten en ze lieten ons weten dat 

wij vandaag onze schoen mogen zetten. Wat zal dat een verrassing zijn morgenochtend...! 

 

Pietengym 

Maandag 28 en dinsdag 29 november worden de pietengymlessen gegeven. Alle kinderen die dat 

willen mogen als Piet naar de gymzaal komen.  Ook in gewone gymkleren mag iedereen meedoen. 

 

Hij komt, hij komt...  

Op maandag 5 december ontvangen wij Sinterklaas met zijn pieten hier op school. Wij hebben 

gehoord dat hij hier al erg naar uitkijkt. Wij ontvangen hem rond 08.40 uur. De vraag blijft toch altijd 

weer... hoe komt hij dit jaar aan bij de Koningin Emmaschool?! 

 

• De kinderen gaan die ochtend op de gebruikelijke manier naar hun eigen klas. Ze komen 
vervolgens met de leerkracht naar buiten. Vindt u het leuk om te blijven kijken houdt u er 
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Vrij. 25 nov. O, kom er eens kijken….. 
 
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 
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dan rekening mee dat u achter de groepen gaat staan, zodat de kinderen alles goed kunnen 
zien. 

• De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen die ochtend vanaf 08.15 uur hun surprises naar 
de klas brengen.  

• Let op: er is deze dag een continurooster. Alle kinderen eten op school en de school duurt 
deze dag tot 14.00 uur. De kinderen worden ook dan weer bij de gebruikelijke uitgang door u 
opgehaald. Vanaf 14.00 uur is er nog een leuke verrassing op het voorplein waar iedereen 
welkom is. 

 
 
In de school ziet het er mooi uit maar zoals iedereen heeft kunnen zien is ook al het buitenhoutwerk 
weer strak in de verf gezet. Schilders zijn wekenlang bezig geweest 
om dit voor elkaar te krijgen. Heb me laten vertellen dat dit echt 
vaklui zijn!  
 
Zoals het zich nu laat aanzien ronden ze deze week (of in de loop van 
komende week) hun werkzaamheden af. Weet niet of ze dit 
lezen…maar: BEDANKT MANNEN!!!!   
 
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Woensdag 2 november is de Medezeggenschapsraad (MR) voor de tweede maal dit schooljaar bijeen 

geweest. 
 

De MR heeft tijdens deze vergadering bezoek gehad van de scheidend en komende penningmeester 
van de Ouderraad (OR), David Montsma en Erwin Bijlsma. Ieder jaar komt de penningmeester van de 

OR naar de MR om het financiële verslag van het vorige schooljaar voor te leggen en de begroting 
van het lopende schooljaar toe te lichten. Ook dit jaar zag het verslag er weer prima uit. Leden van de 

MR zullen binnenkort de boeken daadwerkelijk controleren en daarmee het verslag vastleggen. 
Sprekende over de begroting van het lopende schooljaar moesten we concluderen dat er wellicht wat 

gaten kunnen ontstaan. Die zijn toe te schrijven aan oplopende kosten aan de ene kant en 
verminderde inkomsten aan de andere kant. Dubbelop dus eigenlijk. Het ontvangen van de 

ouderbijdrage is cruciaal om zoveel mogelijk activiteiten en extra’s door te laten gaan. Ondanks dat 
de ouderbijdrage vrijwillig is, is hij wel noodzakelijk om ook dit jaar weer mooie dingen te kunnen 

organiseren voor onze kinderen. Alle feestelijkheden in de decembermaand vallen daar ook onder. U 
heeft recent via Parro een uitnodiging tot betalen ontvangen. MR en OR hopen en rekenen op een 

grote respons hierop. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de 
secretaresse van onze school Esther van der Werff via esther.vanderwerff@twijs.nl. 

 
Ook de tussen schoolse opvang (overblijf) was weer 

onderwerp van gesprek. De krapte op de 
arbeidsmarkt trekt ook hier zijn wissel. Er is op dit 
moment onvoldoende personeel vanuit Sportfever 

om met de kinderen te eten. De leerkrachten vangen 
dit op dit moment op. Hulde en dank hiervoor. Met 
elkaar moeten we wel zien hoe we uit deze situatie 

kunnen komen en moeten we zoeken naar een meer 
structurele oplossing. 

 
De volgende vergadering is op woensdag 7 

december. Zijn er vragen of onderwerpen die u 
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graag op de agenda zou willen hebben, spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar 
mr.kes@twijs.nl. 

 
NB. Tussenstand ouderbijdragen:  70%. Nog 30% te gaan. Voor vragen? Mail gerust met onze Esther 
(esther.vanderwerff@twijs.nl)  
 
Komende week weer verder richting de decembermaand. We gaan elkaar vast en zeker ontmoeten 
tijdens de verschillende feesten. Voor nu wens ik u en jullie, namens ons feestelijke team, voor later 
een gezellig weekend toe en tot de volgende Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

Bericht namens HART: Eerste Cultuurtuin zondagmiddag in Noord  
Haarlem-Noord is sterk in ontwikkeling, ook op cultureel gebied. Zondag 27 
november gaat de eerste Cultuurtuin Zondagmiddag van start, een initiatief van een 
grote groep Haarlemse cultuurprofessionals die een missie hebben: meer en 
betaalbare kunst en cultuur voor jong en oud, overal in Noord.  

De eerste Cultuurtuin Zondagmiddag wordt op drie plaatsen in Noord gehouden. Het thema is 
‘Sterker dan je denkt’. In Verhalenhuis Haarlem zijn twee jeugdtheatervoorstellingen en de film ‘Kom 
hier dat ik u kus’. In Bibliotheek Noord is de fotografieworkshop ‘het cafe voor iedereen’ en worden 
‘sterke verhalen’ voor jong en oud voorgelezen. In het Wijklab aan de Delftlaan kun je meedoen aan 
de workshop ‘hartverwarmend vilten’ en twee workshops waar je iets bouwt wat ‘sterker is dan je 
denkt’.  
Meedoen aan een workshop kost maar €2,50 en een theatervoorstelling, concert of film kost maar 
€5. Uitgebreide informatie over het programma vind je op de website cultuurtuinhaarlem.nl . Meld je 
aan en doe mee! 
Zie flyers in de bijlage 
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