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Do 11Mad
november
(Za 13 november

Sint Maarten, Sint Maarten…….
Wie komt er alle jaren……. (en zo ja, waar???))

Beste ouders/verzorgers,
Onderwijs, elke dag anders. En zo is het. Over Corona hoeven we
het nu niet te hebben. Gisteren bracht ik u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.
Zoals we intern altijd tegen elkaar zeggen: …..en doorrrrrrrrrrrrrr!!
Donderdag 11 november zal Sint Maarten centraal staan. Het
blijft een mooi verhaal! Lampionnen worden gemaakt en in de
jongste groepen leren ze veel over wat Sint Maarten betekent
heeft! Mooi verhaal: Sint-Maarten en het beertje - De Voorleeshoek YouTube

Wie komt er alle jaren?......Altijd weer zal de Goedheiligman ons land
bezoeken. Waar hij aan land gaat komen en wat er weer aan
spannende avonturen ons staan te wachten???
We gaan het de komende weken weer allemaal meemaken.

A.s. woensdag is het startschot van de Waanzinnige Woensdagen: 12 weken lang iedere
woensdag 2 naschoolse creatieve workshops voor kinderen van groep 3
t/m 8 voor maar 1 euro per workshop!
Hart organiseert deze laagdrempelige workshops zodat kinderen in hun
eigen wijk kennis kunnen maken met dans, theater, striptekenen, muziek,
boetseren, stop motion animatie en film.
Om te laten ontdekken waar hun enthousiasme, passie of zelfs talent ligt
en eventueel de weg te vinden naar structureel naschools aanbod. In de
bijlage vindt u de flyer met alle data en activiteiten.
Schaatsen voor de leerlingen in groep 5 t/m 8
We gaan na de kerstvakantie weer schaatsen met de kinderen van groep 5 t/m 8. De
leerkrachten zullen de komende periode vragen welke maat
schaats en welke soort schaats (combi noor of ijshockey). Wilt u er
voor zorgen dat de kinderen (die schaatsen moeten huren) daar
een antwoord op hebben? Verder moeten de kinderen die
schaatsen gaan huren elke keer 5 euro contant meenemen.
Verdere informatie volgt t.z.t.
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We verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen en hun ouders in:
Groep 7: Coco
Groep 3: Parnian
Groep paars: Abel
Groep rood: Jolie
Groep blauw: Mika
Heel veel plezier op de Koningin Emmaschool!
Van de Groencommissie – om trots op te zijn!
“ De afgelopen maand hebben we ouders gezocht om
te helpen met het onderhoud van het groen rond de
school. Maar liefst 15 ouders hebben hun hulp
aangeboden waarvoor heel veel dank!
Hierdoor kunnen we in paar ochtenden per jaar, het
groen rond de school goed bijhouden en houdt onze conciërge Luuk meer tijd over voor zijn
werkzaamheden in de school. Goed voor de kinderen, de school en de buurt!
Mocht je je nog willen aansluiten, dan kan dat altijd. Stuur dan een mailtje
naar emiel.blok@gmail.com!”

Onze altijd actieve Ouderraad is achter de schermen alweer druk bezig
met het voorbereiden van de december activiteiten. Zij kunnen uw hulp
daar goed bij gebruiken.
Heeft u tijd en zin om op onderstaande data te assisteren, stuur dan
even een mail naar: or.kes@twijs.nl
Vrijdag 12 november
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december

20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur

Versieren school voor Sint
Opruimen Sintversiering
Versieren school voor Kerst

Namens de Ouderraad alvast dank!
Dit was het voor nu. Wens u en jullie, namens ons flexibele team 😉, voor later een heel
goed weekend en tot de volgende Weekbrief!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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