6 december 2018

Fietscontrole
Vorige week was er hercontrole van de fietsen. De meeste fietsen die
in eerste instantie niet waren goedgekeurd, waren dat toen wel.
Helaas zaten er een paar fietsen tussen die niet goede remmen en of
verlichting hadden of eventuele andere gebreken. Er is nu verder
geen controle meer op school, maar wij adviseren u om de fietsen
van uw kind(eren) zelf regelmatig na te kijken, We gaan de donkere
dagen tegemoet en willen graag dat de kinderen veilig de weg op
gaan. Tevens is het wenselijk dat de fietsen voorzien zijn van een
goede standaard, omdat de fietsen anders niet in het fietsenhok
geplaatst kunnen worden.

Belangrijke data:

Kerstviering
Het lijkt nog ver weg, maar over twee weken is het alweer zo ver:
het kerstfeest op de Emmaschool. Ook dit jaar hangt er een
intekenlijst voor het maken van de hapjes in de gang.
Het zou fijn zijn wanneer u zich komende week wilt inschrijven voor
het maken van hapjes voor het kerstfeest. Dit kunt u doen door de
naam van uw kind in te vullen op de lijst.
Mocht u graag iets anders willen maken, overleg dit dan even iemand
van de kerstcommissie (Alma, Christa, Hannie en Marrit).

December
Vrijdag 7
groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 10
juf Bianca afwezig
Ma. 17 t/m do. 20
oud papiercontainer
Woensdag 19
kerstbakjes maken
Donderdag 20
leerlingen 's middags vrij en
Kerstviering 17.30-19.00 uur
Vrijdag 21
alle leerlingen 12.00 uur vrij
Ma. 24 t/m vr. 4 januari
kerstvakantie

Kerstbakjes
Ieder jaar maken we in de week voor kerst, kerststukjes met de
kinderen. Dit jaar gaan we dat doen op woensdag 19 december.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. Graag
even melden bij de leerkrachten.
Tevens zijn wij op zoek naar diverse soorten groen, die we hiervoor
kunnen gebruiken.
Heeft u takken die hier geschikt
voor zijn, dan kunnen die op
dinsdag 18 december gebracht
worden op school.
De kinderen moeten zelf een
bakje en eventuele versiering
meenemen.

Groep 1/2
Nu het langzaamaan toch kouder begint te
worden, wordt er minder buiten gespeeld en
steeds vaker gegymd. Helaas hebben nog
niet alle kinderen gymschoenen, dit is wel
wenselijk.
Gezocht: Lekkere buitenlandse hapjes!
Op kerstavond (24 december) is er in "De Regisseur" aan de
President Kennedystraat 39, een internationale Kerstproeverij. Onder
het genot van een hapje en een drankje kunnen mensen uit de Gagels
elkaar op kerstavond ontmoeten. Iedereen uit de wijk is op 24
december tussen 18:00 en 19:00 uur van harte welkom!
Om de proeverij tot een succes te maken, zoeken we mensen die het
leuk vinden om iets lekkers uit hun thuisland te maken. Kom je uit
Irak, Iran, Eritrea, Sri Lanka of ...... en wil jij meedoen, laat het dan
weten!
Voor meer informatie en opgave:
Ingrid Farnholt
familiefarnholt@gmail.com
of 06-13237086
Gezocht: Flinke jongens, meisjes, pappa’s en mamma’s die kunnen
timmeren!
Ook dit jaar komt er bij de Emmaschool en de Regisseur weer een
kerststal. Die kerststal gaan we met z’n allen maken. Kun je (een
beetje) timmeren? Dan ben je van harte welkom om mee te doen op
zaterdag 8 december. We beginnen om 9 uur. En natuurlijk hoort
daar ook warme chocolademelk bij met koek. We hopen dat je
meedoet.
Dit is een oproep van De Regisseur. Wil en kan je helpen dan hoef jij
je niet aan te melden, maar kom je op zaterdagmorgen naar De
Regisseur.

