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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
Kerstvakantie

Eerste dag kerstvakantie – team en leerlingen vrij
18 december tot en met 3 januari 2020

Maandag 4 januari 2021

1e schooldag na de kerstvakantie!!

Beste ouders/verzorgers,
Nog één nachtje slapen en dan….ja, dan zal Sinterklaas samen met de
Hoofdpiet ons een bezoek brengen. U heeft al mee kunnen kijken met twee
filmpjes, morgenochtend volgt het derde filmpje. Dan bent u allemaal
helemaal bij als de school uitgaat!
Nog even voor alle duidelijkheid:
Vrijdag 4 december:
 We gaan de gewone tijden naar binnen op de gebruikelijke manier.
 We ontvangen Sinterklaas en de Hoofdpiet 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.
We kijken uit naar een gezellige en leuke ochtend met elkaar!!

En dan leven we een kleine twee weken toe naar het Kerstfeest. Ook anders dan
anders. Geen kerstdiner op school, geen kerstviering in de kerk. Maar, zoals u van
ons gewend bent inmiddels, we gaan het feest, zij het aangepast, vieren. Onze
kerstcommissie praat u hieronder bij!

Kerstfeest
Wij willen u alvast informeren over ons kerstfeest. We vieren het
kerstfeest met de hele school op donderdag 17 december. Alle
groepen vieren het feest in hun klas met een kerstontbijt, een
filmpje en kerstliedjes.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we ons kerstfeest niet
op de gebruikelijke manier vieren, maar we zullen er zeker een
sfeervolle en intieme dag van maken in alle klassen!
Een aantal kinderen heeft zich opgegeven voor het kerstkoor. De repetities zijn op maandag 7 en
dinsdag 8 december tijdens de middagpauze. Als uw kind niet overblijft, wilt u het dan op deze dagen
wel een lunchpakket meegeven?
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Twee weken in kerstsfeer, een kerstfeest op donderdag 17 december en dan vanaf vrijdag 18
december twee weken kerstvakantie. Om vanaf maandag 4 januari 2021 een nieuw kalenderjaar met
elkaar in te gaan. Op die maandag 4 januari stond een nieuwsjaarsinloop
gepland maar zoals u zult begrijpen is die uit de agenda gehaald. We vinden
vast en zeker een manier om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden maar in
ieder geval niet ‘live’.……
Een welkom aan de nieuwe kinderen die bij ons in november op school zijn gestart
Groep paars: Teun
Groep rood: Hülya
Groep oranje: Lily-Jane, Owen
Groep blauw: Hugo, Emma
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op de Emma!
Een paar praktische zaken:
 Gisterenochtend kreeg ik hoog bezoek. Nee niet Sinterklaas,
maar de wijkagent en zijn collega. Als handhaving al om de school te
vinden is dan is dat hun eigen initiatief maar in dit geval had ik ze
uitgenodigd. Dit omdat het ‘dweilen met de kraan open’ lijkt als het
gaat om het parkeren rond de school. Hier en daar ontstaan er conflicten omdat de
buurtbewoners hun enorme best doen om voor 8.00 uur hun auto weg te halen en ‘onze’
ouders vervolgens hun auto daar wel neerzetten. De pionnen doen hun werk maar wellicht
moeten we er meer aanschaffen om ook meer stukken te markeren? Hoe dan ook, we
blijven hierover in gesprek. Politie heeft in ieder geval aangegeven om na de kerstvakantie
op gezette tijden ons een bezoek te brengen en zal gaan handhaven. Hoop dat er weinig
bonnen geschreven moeten worden.
(en nogmaals: het gaat er niet om dat wij ‘politietje’ willen spelen. We leren onze leerlingen
hoe de regels in het verkeer zijn, willen de omgeving voor hen veilig maken en dan is dit beeld
gewoon niet uit te leggen.)


Feestelijkheden kosten altijd geld. De Ouderraad int alle ouderbijdragen en zorgt er voor dat
we daar mooie, leuke en verrassende zaken met elkaar (OR en team) voor de
kinderen kunnen organiseren. Veel betalingen zijn binnen, meerdere ook nog
niet. Wilt u z.s.m., mocht u dit nog zijn vergeten, het openstaande bedrag
overmaken? Vragen? Mail gerust met onze Esther:
esther.vanderwerff@twijs.nl Zij heeft zeker de antwoorden op uw vragen!

Morgen wordt vast en zeker een mooie dag. Alles is het
in het werk gesteld om er een groot feest van te maken.
Voor velen een opmaat naar een feestelijk weekend.
Namens ons allen wens ik jullie en u veel plezier en
gezelligheid toe en tot de volgende Weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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