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Andere schooltijden 
De afgelopen week zijn we goed gestart met 
de nieuwe (tijdelijke) schooltijden. Aan het 
begin van de week was het nog even wennen, 
maar inmiddels zijn de meeste kinderen en 
leerkrachten gewend aan het nieuwe rooster. 
In verschillende groepen wordt met de 
kinderen besproken hoe zij het nieuwe rooster 
ervaren, ook leerkrachten onderling wisselen 
hun ervaringen hierover uit.  
Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe ouders 
het rooster ervaren. Mocht u hier iets over 
kwijt willen, kunt u dit laten weten aan de MR 
via mr@kindcentrum-emmaschool.nl. 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolreisgeld 
De vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks geïnd 
wordt door de OR, wordt besteed aan 
vieringen en activiteiten zoals Kerst, 
Sinterklaas, Kerst- en Paasatelier, de jaarlijkse 
sportdag en het afscheid van groep acht. Ook 
int de OR het schoolreisgeld.  
Door de Coronapandemie en de daaruit 
voorvloeiende beperkende maatregelen, was 
het vorig jaar niet mogelijk om bijvoorbeeld de 
sportdag, schoolreizen en de sponsorloop door 
te laten gaan. Ook voor dit jaar is het minder 
gemakkelijk om in te schatten in welke vorm 
activiteiten al dan niet door kunnen gaan.  
Om ervoor te zorgen dat alleen de benodigde 
financiële middelen geïnd worden door de OR, 
is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolreisgelden dit jaar later te innen dan 
gebruikelijk. Voor leerlingen die vorig jaar niet 
op schoolreis geweest zijn en wel betaald 
hebben, wordt het te betalen bedrag van dit 
jaar verrekend met het bedrag dat vorig jaar 
niet uitgegeven is. 
 

 
Sint-Maarten en Sinterklaas  
Op 11 november kregen alle leerlingen een 
zakje snoep van de OR om toch een beetje 
Sint-Maarten te vieren.  
Ondanks de beperkende maatregelen doen het 
team en de OR hun best om er ook dit jaar voor 
de kinderen weer een gezellige 
decembermaand van te maken.  
Naar verwachting zal Sinterklaas zaterdag 
zonder publiek aankomen in Nederland. Wij 
gaan ervan uit dat Sinterklaas in de periode tot 
4 december een keer een ‘Verrassingspiet’ 
langs zal sturen met een aardigheidje voor 
iedere leerling.  
Op 4 december vieren wij op school de 
verjaardag van Sinterklaas, helaas kan de Sint 
dit jaar geen bezoek aan de school brengen. 
Wij verwachten echter dat de Sint zoals 
gebruikelijk een cadeautje bezorgd voor ieder 
kind van groep 1-4.  
De Sint vraagt ook dit jaar aan de kinderen van 
de groepen 5-8 om surprises te maken voor 
elkaar. Vanuit de overheid wordt verzocht om 
alleen door de winkel verpakt snoep in de 
surprises te doen, dus geen los snoepgoed. De 
surprises moeten uiterlijk dinsdag 1 december 
op school zijn vanuit beperkende maatregelen. 
De kinderen krijgen een papieren tas om de 
surprise in te doen, zodat vooraf niet te zien is 
voor wie de surprise is.  
De surprise moet dus in deze tas passen!  



 

     

 

  

  

 

Versieren Sinterklaas en Kerst 
Zoals u al gemerkt heeft, is er nog geen 
oproep gedaan voor ouderhulp om de school 
te versieren voor Sinterklaas en Kerst. De 
school wordt dit jaar versierd door de OR, 
omdat er in verband met de beperkende 
maatregelen maar een gering aantal 
volwassenen in de school aanwezig mag 
zijn. 

Vrijdag 4 december 
In de jaarkalender staat gepland dat de 
kinderen op vrijdag 4 december om 14.00 
uur vrij zijn, vanwege de Sint viering. In 
verband met de gewijzigde schooltijden 
houden we voor die dag de op dit moment 
geldende schooltijden aan. Dit betekent dat 
de groepen 1 t/m 4 op die vrijdag gewoon 
om 12.30 uur vrij zijn en de groepen 5 t/m 8 
om 14.15 uur.  

Nieuws uit de leerlingenraad 
De leerlingen uit de leerlingenraad van vorig 
schooljaar en van dit schooljaar hebben het 
idee bedacht om een schooltuin te starten. 
Zij zijn hier in het voorjaar al mee gestart, 
maar toen gooide corona helaas roet in het 
eten. 
Met de nieuwe leerlingenraad is de 
schooltuin opnieuw opgepakt. Er is met de 
leerlingen gesproken over de plek van de 
tuin, wat we willen verbouwen en wat we 
met de opbrengst van de tuin gaan doen. 
Ook is er een ‘moestuinexpert’ komen kijken 
of de plek die we gekozen hebben wel 
geschikt is. Voor nu kunnen we zeggen… 
wordt vervolgd! We denken er in de raad 
verder over na en hopen dat we in het 
voorjaar kunnen starten met de aanleg van de 
tuin.      

 
Fietscontrole 
 

 
 
Jaarlijks wordt er op school een 
fietsenkeuring door Veilig Verkeer 
Nederland georganiseerd voor de groepen 
5-8. Vanwege alle geldende maatregelen is 
deze fietscontrole, die gepland stond voor 
17 november, verplaatst naar het voorjaar.  
Nu de dagen steeds donkerder worden, is 
het van belang dat kinderen goed zichtbaar 
zijn. Omdat de controle vanuit school niet 
in deze periode kan plaatsvinden, willen wij 
u vragen om hier thuis nog even 
extra aandacht voor te hebben.   
 
           
 

 

 
 
 
 

Agenda  
November  
23   Studiedag, alle kinderen vrij 
 
December  
4    Sinterklaas viering 
 
 


