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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de 6de nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Advent 

 
 
Lied van het licht 
Mensen kijken in het donker naar een wereld vol 
verdriet.  
Steek een kaars aan.  
Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet. 
 
Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen 
op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 
 
Mensen kijken naar de sterren. 
Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan.  
Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt. 
 
Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen 
op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 
 
Mensen hebben mooie plannen. 
Maar er gaat zo vaak wat mis. 
Steek een kaars aan.  
Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is. 
 
Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen 
op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

Mensen dromen mooie dromen 
van een wereld, licht en fijn. 
Steek een kaars aan.  
Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn. 
 
Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij  en voor iedereen 
op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 
 
Mensen gaan een beetje stralen, 
want het Licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen 
als ze bij het Kerstkind staan. 
 
Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen 
op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

Sinterklaas                
Wat een gezelligheid in de school!  
Zoals u al hebt kunnen zien is de school ook in 
sinterklaas sfeer. 
Donderdag 29 november mogen de kinderen hun 
schoen zetten op school.  
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaas-
feest. Rond 8.45 zullen de Sint en zijn pieten arri-
veren. De vraag is altijd weer hoe Sinterklaas dit 
jaar zal aankomen op de Emmaschool. Hebben de 
sint en zijn pieten weer de weg kunnen vinden 
vanuit Spanje? En is alles goed gegaan onder-
weg? 
Natuurlijk bent u van harte welkom om erbij te 
zijn. Als Sint aangekomen is gaan de leerlingen 
met hun juffen weer naar binnen. De kinderen 
zijn die dag op de gebruikelijke tijd uit, om 12.30 
uur.  
 
Positive Behavior support 
Nog steeds zijn we druk bezig met het vangen van 
goed gedrag in alle klassen. De leerlingen weten 
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heel goed welk gedrag ze moeten laten zien op 
welk moment en in welke situatie of plaats. De 
afgelopen weken zijn er ook al weer heel wat 
oranje muntjes verdiend.  
De leerlingenraad is ook actief van start gegaan. 
Op verschillende plaatsen in de school staat nu 
en ideeën bus. Leerlingen kunnen daar briefjes 
met ideeën voor school in stoppen en de leerlin-
genraad zal gaan bekijken of we er als school wat 
mee moeten of kunnen doen. 

 
Ouderbetrokkenheid is ook heel erg belangrijk bij 
PBS. We hebben de afgelopen 3 jaar een aantal 
avonden hierover gehad. Dit schooljaar willen we 
ook weer deze momenten voor ouder(s) en ver-
zorger(s) gaan organiseren.  
 
We gaan het ons Emma café noemen.  
 
Een ochtend of avond waarbij ou-
der(s)/verzorger(s) elkaar kunnen ontmoeten 
rondom een thema. We denken aan bijvoorbeeld 
aan voorlichting over sociale media, gezond eten 
waar we een diëtiste voor uit kunnen nodigen, 
onze logopediste kan een ochtend of avond ver-
zorgen over taal-spraak ontwikkeling of interac-
tief voorlezen, onze schoolmaatschappelijk wer-
ker kan een thema ochtend verzorgen over op-
voeding etc. 
Nu kunnen wij van alles bedenken maar we zijn 
natuurlijk ook heel benieuwd wat u vindt. Waar 
zou zo’n ochtend of avond over moeten gaan. 
Waarover zou u met andere ou-
der(s)/verzorger(s) in gesprek willen gaan. U kunt 
het naar ons mailen administratie@emmaschool-
nijkerk.nl of doorgeven aan de leerkracht. We zijn 
heel benieuwd!  
Wisseling vakleerkracht gymnastiek 
Onze vakleerkracht voor gymnastiek Trystan de 
Weerdt heeft een andere baan aanvaard en zal 
deze week voor het laatst de gymlessen geven. 
 
Zijn opvolger is Danny Brouwer. Hij stelt zichzelf 
hieronder aan u voor. 
 
Mijn naam is Danny Brouwer en ik zal vanaf de-
cember de gymlessen gaan verzorgen voor alle 
klassen van de Emmaschool.  

Ik ben werkzaam voor Nijkerk sportief en gezond 
en daar ben ik vooral bezig met het verbeteren 
van het bewegingsonderwijs binnen de gemeente 
Nijkerk. 
Verder geef ik ook nog gymles op een aantal an-
dere scholen. 
Dit jaar zal ik ondersteuning krijgen van Erik 
Meijer. Hij is een stagiaire vanuit Nijkerk sportief 
en gezond en zal tijdens de lessen de leerlingen 
vooral voorzien van de gewenste leerhulp. 
Als er verder nog vragen zijn dan horen we dat 
graag! 

 
 
Schooltijden 
Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de 
schooltijden.  
Het hek gaat om 8.30 uur open. Voor die tijd is er 
geen toezicht op het plein. Alle kinderen kunnen 
tussen 8.30 en 8.45  uur rustig de school in lopen. 
Er is even tijd voor een praatje met de juf of met 
elkaar, er ligt een boekje klaar om te lezen etc.  
De bel gaat om 8.45 uur. Dan gaan we ook gelijk 
beginnen. Zorgt u er ook voor dat alle kinderen 
op tijd zijn, dan gaat er geen kostbare onderwijs-
tijd verloren. 
iedereen vast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
Belangrijke data 
 

november 29 Schoen zetten 

december 5 Sinterklaasfeest op 
school 

 20 ’s avonds Kerstfeest leer-
lingen Koningin Emma-
school en de Lelie in de 
kerk start 18.30 uur 

 21 Vakantie vanaf 12.00 uur 
voor alle leerling Konin-
gin Emmaschool en de 
Lelie. 
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