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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Wat een enorme verrassing gisterenochtend. Wie maakt dat mee? Je verjaardag 
vieren met zoveel mooie mensen! Ik kon er niet omheen, mijn leeftijd hing overal. 

65, als je het snel zegt valt het best wel mee        
Dank allemaal! Het zingen, de mooie tekeningen, de cadeautjes en bloemen maar 
ook die attente berichtjes. Een topdag! En doorrrrr….  zeggen we hier dan.  

 
Jarig zijn en dan vervolgens met veel plezier uitkijken naar het Sinterklaasfeest a.s. maandag 5 
december op de EMMA. Collega’s en Ouderraad hebben al vele 
overleguren met Sint en zijn Hoofdpiet achter de rug. Hoe het 
allemaal precies gaat verlopen is ook voor de meesten van ons een 
verrassing. De commissie praat ons bij:  
 
O, kom er eens kijken... 

Wat een verrassing toen wij vorige week vrijdag weer op school kwamen. 
Een ding was gelijk duidelijk: de rommelpieten hebben ook dit jaar weer erg 
hun best gedaan! We zijn allemaal verwend met een cadeautje en een 
heerlijke mandarijn in onze schoen. Bedankt Dekamarkt Planetenlaan, voor 
de heerlijke mandarijnen voor alle kinderen van de Koningin Emmaschool. 
 

 
Hij komt, hij komt... (herhaling) 
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?!  

 

WEEKBRIEF 

KONINGIN EMMASCHOOL 
Jaargang 41  Nummer 13 – 1 december 2022 

 

 

 

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. 
 
Di 6 dec.  Inloop tussen 8.20 – 9.30 uur 
  9.30 uur start de school 
 
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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• De kinderen gaan maandagochtend op de gebruikelijke manier naar hun eigen klas. Ze 
komen vervolgens met de leerkracht naar buiten. Vindt u het leuk 
om buiten te blijven kijken houdt u er 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. 

 
De dag daarna, dinsdag 6 december, starten we om 9.30 uur. De deuren gaan op de 
gewone tijd open, om 8.20 uur. Maar een beetje uitslapen kan die ochtend. Inloop 
dus tussen 8.20 – 9.30 uur!!  
 
Vandaag heeft u een brief ontvangen betreffende de Overblijf. Vanaf januari 2023 

organiseren wij zelf de overblijf en stopt de samenwerking met TSO Sportfever. Voor de kinderen en 
u verandert er eigenlijk niet veel behalve dan dat de communicatie en organisatie nu via de school 
gaat lopen. We brengen u de komende maand op de hoogte van de aanpassingen.  
 
Uitkijkend naar een feestelijke week met maandag a.s. het vieren van de verjaardag van Sinterklaas 
wens ik u en jullie voor later een heel gezellig weekend toe, tot maandagochtend bij de intocht én tot 
de volgende Weekbrief,  
 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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