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Vrij 4 december
Vrijdag 18 december
Kerstvakantie

Hoor wie klopt daar kinderen?
Eerste dag kerstvakantie – team en leerlingen vrij
18 december tot en met 3 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Sinterklaas werkt thuis, wat ontzettend verstandig.
En wat slim om de verlanglijstjes op de website te laten
invullen, dat scheelt veel verplaatsingen en daarmee
bewegingen buiten.
Dank u Sinterklaasje!
Sinterklaasjournaal.ntr.nl

Vol verwachting klopt ons hart…. Sinterklaas wordt verwacht. Ingepakte cadeautjes, een mooie
stoel, pietjes in de gangen. En als je geluk hebt kom je ook nog één, twee of soms wel drie kleine
Sinterklaasjes tegen die je meteen laten weten dat Sinterklaas met de stoomboot naar Nederland
gekomen is en dat ik mijn schoen mag zetten. Dat laatste doe ik dan ook graag in zo’n mooi versierde
school.
Gooi wat in mijn schoentje…
De pieten hebben ons een nieuw bericht gestuurd: ze komen
maandagnacht 23 november langs op school om onze schoenen te vullen.
Alle kinderen mogen dus maandag 23 november hun schoen zetten! Wat
zal dat een verrassing zijn dinsdagochtend!

Wie komt er alle jaren? Daar weer uit Spanje varen.....
Dat kan niemand anders dan Sinterklaas zijn. Ik sprak hem nog niet zo lang geleden en hij kijkt er
naar uit om naar de Koningin Emmaschool te komen. Vrijdag 4
december maakt hij samen met de hoofdpiet bij ons op school
zijn opwachting. Spannend!!!!
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De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen donderdag 3 december vanaf 15.00 uur hun
surprises naar de klas brengen.



Helaas dit schooljaar geen feestelijke aankomst met uw aanwezigheid. Te jammer.
Kinderen gaan op de gebruikelijke manier met de leerkrachten naar binnen en wachten daar
op de Sint.



Deze vrijdag 4 december zijn alle leerlingen de middag vrij. We houden de aangepaste
tijden aan voor de groepen 1 t/m 4 zoals ze nu ook zijn. Ook zoals altijd bij de juiste uitgang.
Ook de bovenbouw is om 12.00 uur vrij!

Wij kijken uit naar deze gezellige tijd van het jaar.

Dat was een interessante studiedag gisteren. (en wat een prachtige bijkomstigheid voor de kinderen
dat het zulk mooi weer was!). Het heeft hier en daar wat zweetdruppeltjes gekost maar de eerste
schreden op het Google Classroom-pad zijn gezet door de collega’s uit
de groepen 3 t/m 8.
Een Coronaproof opzet. Niet zoals voorheen met elkaar in de aula, maar
ieder in het eigen lokaal met de laptop voor zich voor de online
bijeenkomsten. Op de diverse gangen koffie/theepunten met wat
lekkers en in de aula rond 12.00 uur een lekkere lunch met aanwijzingen voor de te lopen richting. De
collega’s van de jongste twee groepen hebben zich verder verdiept in het onderwijs aan de jongste
leerlingen. We zijn weer stappen verder gekomen!

Namens mijn creatieve en betrokken collega’s wens ik u en jullie een gezellig weekend toe en tot de
volgende weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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