WEEKBRIEF
4

KONINGIN EMMASCHOOL
Jaargang 40 Nummer 15 – 9 december 2021

Vrij 24
december
Mad
Ma 10 januari 2022

Kerstontbijt voor alle groepen.
Om 12.00 uur begint voor alle groepen de Kerstvakantie.
1e schooldag nieuw kalenderjaar

Beste ouders/verzorgers,
3 December wordt weer zo’n dag om nooit meer te vergeten. Sint kwam te paard (helaas niet op
Ozosnel want die was nog niet
teruggevonden) samen met
zijn Hoofdpiet naar onze
school.
Het werd ondanks alle
maatregelen een dag om niet
te vergeten. Wat een
superfijne organisatie.

Kinderen en wij hebben genoten. Dank aan allen!
Er zijn al veel foto’s gedeeld in de klassenomgeving maar hier toch nog een paar…..gewoon, omdat
het kan!
We maken ons op voor het kerstfeest.
De klassen waren in korte tijd al sfeervol
ingericht.
De entree, gangen en gezamenlijke ruimtes
ook.
Ook hier heeft de Ouderraad een grote rol
in.
Een paar sfeerplaatjes vindt u hierbij.
Rechts: De tussenhal beneden.
Links: een prachtige grote boom in de hal
bij de hoofdingang.

In de kleutergroepen ontstaan kerststallen op de plek waar eerder een
Sinterklaaspaleis was. Kinderen richten die samen met de leerkracht in.
Eén van de plekken waar verhalen worden verteld en waar kinderen
samen spelen. Onderaan deze Weekbrief een paar mooie foto’s uit
groep paars. Inclusief een echte dinertafel
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Ook in deze Weekbrief ontkom ik er niet aan om Corona te benoemen. De klassen die de afgelopen
week in quarantaine waren komen voorzichtig aan weer terug. De collega’s
die ziek zijn geweest ook, maar merken dat hele dagen werken nog niet
mogelijk is. We roeien met de riemen die we hebben, maar het is enorm
wankel.
Het begrip van u uit is superfijn maar we realiseren ons enorm dat het én voor u én voor ons
constant aanpassen is. Het moeilijkste is dat de situatie niet voorspelbaar is. We ontkomen er niet
aan dat er adhoc maatregelen genomen moeten worden. Daarbij wisselt de informatie vanuit de
overheid en GGD, ik wil bijna zeggen ieder uur, waardoor het nog moeizamer wordt.
We doen wat we kunnen!
Kerstvakantie langer? Ook daar bestaan nog veel vaagheden over. We communiceren dat met u
zodra we hier definitief bericht over krijgen.
Lichtjes aan, kerstliedjes op de radio, de sfeer komt er ook bij ons zeker in.
Namens ons betrokken team wens ik u en jullie voor later een goed weekend, zorg goed voor elkaar!
Tot de volgende Weekbrief.
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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