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Een nieuwsbrief weer vol met nieuwtjes en weetjes over de Emmaschool.  Veel leesplezier! 
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Wo 19 Nieuwsbrief  

Di   25 Prikactie in de wijk groep 3 

Van de ouderraad 
Weken geleden hadden we grootse plannen – ouders 
met kinderen in de bovenbouw kunnen zich vast nog 
de borrel voor de ouders op het plein herinneren – 
helaas was dat door de gedeeltelijke lockdown echt 
niet mogelijk. 
Het is jammer, maar wat in het vat zit verzuurd niet 
zullen we maar zeggen. En nu was plan B in werking 
gezet! Een kerstontbijt! En zelfs dat wordt plan C een 
soort van. Zelfde plan maar andere datum.  
In het nieuwe jaar gaan we weer vol frisse moed aan 
de slag voor de activiteiten die dan weer gepland 
staan! Voor nu wenst de ouderraad jullie allemaal 
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 
 

Een vervroegde kerstvakantie! Weer de oproep om het onderwijs te 
stoppen in het belang van de volksgezondheid. De organisatie weer 
aanpassen. Weer even slikken en doen wat in ons vermogen ligt om de 
kinderen een mooie kerstviering te geven. Samen met de ouderraad, 
maar ook met u! Want je zult maar voor een ontbijt, lunch  
en kerstmandjes moeten zorgen op een ochtend. Een aantal onder ons 
zelfs voor 3 kinderen. En toch is u weer gelukt! Ontzettend bedankt 
voor de inzet. We hebben 
genoten van het onthaal op het plein over de rode loper, dansend op 
de kerstmuziek, feestkleding, blije gezichten etc. Dit maak je toch alleen 
maar mee in het onderwijs. Dankbaar beroep! Rest ons u fijne 
feestdagen toe te wensen en een leuke vakantie. Stay safe! 

Jezus, de hoop voor een wereld in nood, 
komt in ons wonen en blijft voor altijd. 
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? 
Jezus, de Redder die ons bevrijd. 
 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; 
een redder is gekomen, brengt iedereen hoop! 
Gloria, gloria klinkt in de nacht. 
Een boodschap van vrede op aarde gebracht. 
 

De schooldichter 
In de Kinderboekenweek hebben de groepen 5 t/m 8 
gedichten gemaakt met de schooldichter. In vorige 
nieuwsbrieven bent u hierover geïnformeerd.  
Eveneens hebben we een oproep gedaan voor 
sponsoring en donaties om de gedichtenbundel 
betaalbaar te maken. Wij kunnen aan u doorgeven dat 
door de sponsoring alle leerlingen van groep 5 t/m 8 
gratis een gedichtenbundel krijgen. De sponsors 
dragen het initiatief een heel warm hart toe en 
gunnen elk kind de bundel. Deze sponsors willen niet 
met naam en toenaam genoemd worden, maar we 
zijn uiteraard ontzettend dankbaar en blij met deze 
fantastische bijdrage. De proefdruk is binnen en na de 
kerstvakantie maken we een mooi introductiemoment 
van. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wordt uw kind vier jaar in de 
periode maart 2022 t/m juli 2023? U 
hebt uw kind nog niet aangemeld?  
Vrijdag 17 februari a.s. is de 
sluitingsdatum van de centrale 
inschrijving bij PCBO Rijnsburg.  
Mocht u mensen in uw omgeving 
kennen die hun kind ook graag op de 
Emmaschool geplaatst willen 
hebben, wilt u deze sluitingsdatum 
dan doorgeven? Een rondleiding kan 
aangevraagd worden en een 
aanmeldingsformulier is verkrijgbaar 
bij de schoolleider of via de 
onderstaande link. 
We kijken uit naar onze nieuwe 
leerlingen. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Q1
yfFmZOWJtkSugnexFsm-
470QEMh_np/view?usp=sharing 
 

De afgelopen weken hebben we in groep 1 drie 
nieuwe leerlingen verwelkomt. We wensen Niek, 
Floortje en Sem veel plezier op de Emmaschool  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Ook dit jaar wordt er gehoor gegeven aan de vraag om de 
vrijwillige ouderbijdrage. Hartelijk dank, ouders! We 
waarderen dit.  
Mocht u nog niet gegeven hebben, dan zult u het komende 
halfjaar nog een aantal keer een betaalverzoek via Parro 
ontvangen. Geheel vrijblijvend uiteraard.  

Afgelopen lente hebben de kinderen van de Emmaschool meegedaan aan het project ‘klamboes voor Tanji’.   
Ze hebben geld ingezameld om klamboes in te kopen voor de bevolking van een arm vissersdorpje in Gambia , waar elk 
jaar veel kinderen sterven aan malaria. Vorig jaar werkte ik als arts enkele maanden in het  kleine ziekenhuisje in Tanji. 
Door gebrek aan stromend water, elektriciteit, medicijnen, testmateriaal maar vooral bescherming tegen malaria zoals 
klamboes, zag ik dagelijks kinderen bezwijken aan malaria.  
Ik stond met lege handen, er was niets wat ik kon doen. Maar dankzij onder andere de hulp van de Emmaschool hopen we 
dat dit verleden tijd is. Met een crowdfunding is nu het hele dorp beschermd.   
De Emmaschool heeft met een bedrag van 1115 euro maar liefst 1200 mensen bescherming geboden tegen deze dodelijke 
ziekte en dat is ongelofelijk. In Tanji zijn de mensen dan ook ontzettend blij en dankbaar dat mede dankzij jullie hun 
kinderen een beschermde toekomst tegemoet kunnen gaan. In totaal heeft het hele project 37.000 mensen geholpen aan 
een klamboe, beschermde medicijnen voor de kwetsbaren en een goede medische zorg bij ziekte.  
Ik wil jullie persoonlijk bedanken dat we met elkaar echt een ommekeer gebracht hebben samen met de lokale 
medewerkers in de strijd tegen malaria. 
 
Namens community health support Gambia, www.communityhealthsupportgambia.nl 

Van de zendingscommissie 
Toch nog een paar kratten vol met broodbeleg. Het was een 
prachtig gezicht. Hartelijk dank dat u zoveel heeft gegeven 
ondanks de omstandigheden van de vervroegde vakantie. De 
vrijwilligers van de voedselbank zullen er weer ontzettend blij 
mee zijn.  
Ook voor het Ronald Mc Donaldhuis worden er mooie 
bedragen opgehaald. De teller staat al op ruim 700 euro. Na de 
vakantie gaan wij nog even door met het Ronald McDonald 
huis. Een fijne vakantie toegewenst! 

 

 
 

Het Team van de Emmaschool bedankt de 
Ouderraad en de Medezeggenschapsraad voor hun 
tomeloos inzet en betrokkenheid bij de school. 
Deze periode van het jaar geeft de OR veel te doen. 
Versieren, boodschappen, cadeautjes etc. Zelfs 
avonden worden ingezet om de feestelijke 
activiteiten te laten slagen.  
De coronamaatregelen in de school kunnen bij tijd 
en wijle de gemoederen bezighouden. De 
Medezeggenschapsraad is een trouwe en wijze 
baken van advies. Dit biedt inzicht en rust. Aan de 
beide geledingen van de school: 

In de MR werken wij als ouders, leerkrachten en 
directie samen om het onderwijs op de 
Emmaschool zo goed mogelijk vorm te geven. Dit 
jaar hebben wij een nieuw lid bij de MR. Rosita 
van der Kwaak, moeder van Fee uit groep 7. 
 

Ieder jaar staat er een aantal punten vast op het 
programma en is er ruimte voor de actuele zaken 
waar wij gaandeweg het jaar mee worden 
geconfronteerd. Wij proberen vanuit een 
gezamenlijke visie hieraan te werken. In het 
jaarverslag van 2020-2021 kunt u lezen wat die 
visie is en welke onderwerpen de revue hebben 
gepasseerd. Op de website kunt u het jaarverslag 
vinden.  

 

 

Ik ben Rosita van der Kwaak en sinds kort maak ik deel 
uit van de medezeggenschapsraad van de Emmaschool. 
Ik ben de moeder van Fee uit groep 7 en daarnaast heb 
ik drie zoons die niet meer of nog niet op de 
Emmaschool zitten: Fos (13), Finn (2) en Fedde (2 
maanden). Ik loop al meer dan negen jaar rond op de 
Emmaschool en ik zal er nog wel een jaar of twaalf bij 
betrokken zijn. Ik heb heel wat afgereden tijdens 
uitstapjes van de kinderen met de klas en ik ben een 
aantal jaar luizenmoeder geweest, maar dat is met twee 
kleintjes even niet zo goed te combineren. De komende 
jaren ga ik me daarom inzetten voor de MR. Ik vind het 
leuk om mee te denken over het beleid en de plannen 
van de school. Ik werk als redacteur bij een 
modevakblad in Amsterdam en als journalist zijn 
stukken lezen, schrijven, vergaderen en een kritische 
blik op zaken werpen mij eigen, iets wat goed van pas 
komt in de MR. 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doen jullie mee? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge Kerst 2021 
 

Kerstfeest  
Het feest van de geboorte van Jezus, de Zoon van God. 

 
Kerstfeest 

Het feest dat we op veel verschillende manieren vieren: 
op school, in de kerk, thuis, met familie en vrienden. 

 
Kerstfeest  

Het feest waarbij “samen zijn en samen vieren” fijn en belangrijk zijn. 
Het feest van delen en van verbondenheid. 

 
Kerstfeest 2021 

Het feest dat we voor het tweede jaar op rij anders vieren, ook op school. 
 

Kerst 2021 
Doe je mee met de challenge voor alle kinderen van de Rijnsburgse scholen: 

 

“Wat is kerstmis 2021 voor jou”? 
 

Maak een filmpje, een verhaal, een tekening, een lied, een foto, een collage, een 
gedicht en plaats dat op de padlet van de school. 

 
Voor de Emmaschool: https://padlet.com/emmaschool/s85nn5u3838mo6f0 

 
Na de kerstvakantie blikken we terug op Kerst 2021 aan de hand van alle 

inzendingen. 
 

En… onder de inzendingen verloten we een boekenbon! 
 

 

https://padlet.com/emmaschool/s85nn5u3838mo6f0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


