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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,
De kerstbomen staan er weer, de school is fantastisch versierd (ook namens ons dank aan iedereen
die daarbij geholpen heeft!!), het is net of Sinterklaas heel lang geleden is geweest…. Gek toch, hoe
snel we weer kunnen switchen.
Een woord van dank aan Albert Heijn Bouwens. Zij hebben eerder
hulppieten langs gestuurd om de mandarijnen in de schoenen te doen! En
de ingepakte pepernoten te verzorgen. Enorm bedankt Pieten. Kinderen en
teamleden waren er superblij mee!

Een berichtje namens de OR
Sinterklaas is weer het land uit. Vrijdagmiddag nog is alle sint versiering opgeruimd. Vervolgens is de
school maandagavond gelijk omgetoverd in Kerstsferen. Binnen 4 dagen een complete metamorfose
op school. Namens de Ouderraad wil ik Mirjam, Marjan, de juffen en groepen 8 bedanken voor het
opruimen van de sint versiering. Verder wilde ik Tjerk, Floor, Amanda, Mireille, Jolijn, Cara, Maurice,
Jan-Paul, Marije, Els, Anne-Fleur, Tanja, Martine, Mia, Derkje, Carolyn, Lisanne en Thijs bedanken
voor het helpen bij het plaatsen van de Kerstversiering!

Nog even in de herhaling:
Onze kerstcommissie praat u hieronder bij!

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. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 hebben die ochtend een bord, bestek en een
beker nodig. Wilt u dat voorzien van naam meegeven?
(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!)
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Twee weken in kerstsfeer, een kerstfeest op donderdag 17 december (donderdagmiddag rond de
klok van 15.00 uur zwaaien we elkaar uit 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’.……
Op woensdag 2 december is de MR van de Koningin Emmaschool, digitaal, bijeengekomen.
Een van de leden van de GMR (de gemeenschappelijk MR van alle Twijs
scholen) en ouder van de Emma was ook van de partij om verslag te doen wat
daar allemaal besproken wordt op dit moment. Onderwerpen die voorbij
kwamen waren de keuze van de ARBO arts (van belang voor het personeel),
de status van het onderwijs tijdens het Corona virus op de diverse scholen en
de nieuwe reglementen voor GMR en MR. Ook verhaalt hij enthousiast over
een presentatie van Margret Mes over onderwijskwaliteitszorg.
De nieuwe leden hebben een training bijgewoond over de rechten en plichten van de MR. Zij hebben
dat als heel leerzaam en nuttig ervaren.
Ook de huidige situatie op de Koningin Emmaschool inzake Corona is weer besproken. Onderwerpen
als digitaal onderwijs, de vervangingspool en de gezondheid van de medewerkers zijn besproken.
De verkeerssituatie rondom de school blijft een heikel punt. Auto's op de stoep waar het
parkeerverbod is, parkeren op onoverzichtelijke hoeken en stoppende auto's midden op de weg. Laten
we met elkaar blijven opletten, speciaal voor onze kinderen.
Een aantal scholen binnen Twijs gaat starten met gescheiden inzamelen van afval. Ook onze school
zal hieraan deelnemen. De komende tijd gaat school kijken naar de juiste afvalbakken zodat wij ook
echt kunnen gaan starten.
Op 13 januari 2021 zal er weer een vergadering plaatsvinden. Mocht je voor die tijd vragen hebben,
spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar mr.kes@twijs.nl.
En dan nog één week voordat we het bijzondere jaar 2020 afsluiten. Het team zal woensdagavond
16 december het jaar op anderhalve meter afsluiten. Dus mocht u het licht nog laat zien
branden…..dat klopt. Heel verantwoord, geloof mij maar!
Namens mijn sfeervolle collega’s wens ik u en jullie een gezellig en warm weekend toe en tot de
volgende Weekbrief.
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

Even een kijkje in de hal? Je zou toch zo aanschuiven?!
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