Nieuwsbrief Immanuelschool
27OKTOBER 2016

Beste ouders en/of verzorgers,
De keuzemiddagen zijn weer gestart! Er wordt weer gekookt, gedanst, geschilderd. De school staat weer gezellig
op z’n kop! We zijn weer enorm blij met alle hulp!
Vandaag heeft u een extra brief meegekregen met een privacyverklaring voor onze online activiteiten. Natuurlijk
hopen we dat zoveel mogelijk ouders akkoord gaan met wat wij op internet zetten maar als er bezwaren zijn dan
luisteren we daarnaar. We hebben bij alles wat we doen natuurlijk maar één doel namelijk u laten delen in de
mooie dingen die wij elke dag in en rond de school zien.
Als u, bijvoorbeeld voor een partner, een extra verklaring wilt, dan staat deze vanaf morgen op de website van de
school onder het kopje Ouders—> privacyverklaring.
Met vriendelijke groet,
Cees de Graaf

Terugblik Kinderboekenweek
Het thema was: “voor altijd jong”. Maandag
3 oktober hebben we de Kinderboekenweek
geopend met het zingen van het Kinderen
voor Kinderen lied. Deze dag kwamen als
verrassing opa’s en oma’s voorlezen in de
groepen 1 t/m 7. Door de hele school heen
zaten opa’s en oma’s met groepjes kinderen
te lezen, echt een feestje!
Dit jaar stond het lezen en voorlezen centraal. De kinderen mochten hun lievelingsboek meenemen en hierover
vertellen. Ook hebben we als leerkrachten in verschillende klassen voorgelezen. Woensdag 12 oktober was de jaarlijkse boekenmarkt i.s.m. kantoorboekhandel Bruna waar het een drukte van belang was en veel kinderen met een
nieuw boek naar huis zijn gegaan. Er is voor 956,60
euro aan boeken verkocht. Dat is mooi, want lezen en voorlezen is het hele jaar
Immanuelschool:
door erg belangrijk! Gelukkig heeft Boskoop ook weer een bibliotheek.
Basisschool voor protestants christelijk onderwijs

Mad Science komt op school!
Binnenkort is het zover! Op dinsdag 1 november 2016 komt een van de Mad Science professoren een spetterende Science show op de Immanuelschool geven. Daarna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor
de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
Zij worden vanaf 12 december 2016 iedere maandag zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper! Zo leer je van alles over de atmosfeer en ons zonnestelsel en ga
je op zoek naar het ultieme slijmrecept!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven kan tot 8 november 2016 en
vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org
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Nieuwsbrief
Nieuws uit Groep 4a
Wij zijn een leuke en lieve klas en we proberen om goed voor elkaar te zorgen. Alle vakken
zijn leuk in groep 4. Ook het 5-woorden dictee, wat we iedere dag doen, is leuk. Ook de
gymlessen zijn erg leuk, we doen leuke spelletjes, bijvoorbeeld paaltjes-voetbal, wandrekklimmen en tikkertje. Voor de herfstvakantie
hadden we een opa en heel veel oma’s in de
klas. Ze kwamen voorlezen uit hele leuke boeken, dat was erg gezellig! We knutselen bijna
iedere dag en we maken dan mooie dingen.
We zijn begonnen met het leren van de tafel
van 2, dit is makkelijk! De juffen zijn erg aardig.
Dit is geschreven door Romy en Sanne.

Project wetenschap
Van woensdag 25 oktober tot vrijdag 4 november zal er in de groepen 5 t/m 8 gewerkt worden aan het
project wetenschap. De leerlingen zullen hier klasdoorbroken in kleine groepjes mee aan de slag gaan.
Hierbij is er ruimte voor de eigen leervragen en gaan de leerlingen aan de slag aan de hand van een eigen
gemaakt plan van aanpak. De leerlingen zullen hun bevindingen aan elkaar presenteren. Er zal regelmatig
gebruik worden gemaakt van de iPads en laptops. Zo zal het gebruik van ICT, het aanleren van vaardigheden en je verdiepen in wereldoriëntatie allemaal samenkomen tijdens dit project. Vorig jaar zijn de leerkrachten begonnen met zich te verdiepen in wereldoriëntatie. Dit project is daar een eerste zichtbare uitwerking van. We hopen hiermee dat het onderwijs nog beter aansluit bij de leerlingen. Een prachtige uitdaging!
Thuis oefenen
Wilt u de leerstof extra oefenen op de iPad, misschien zijn deze apps dan iets voor u:
Duolingo (Engels), Werkwoorden (spelling), Splitsen (rekenen). Mocht u thuis nog leuke ideeën hebben voor een
app, stuur deze dan naar g.degroot@immanuelschool.nl

Nieuwsbrief vervolg...
Bedankt familie Van Gemeren!
Via het werk van de moeder van Simone, Susanne en Daniël van Gemeren ontvangt de school een geldbedrag dat
we naar eigen inzicht mogen inzetten.
Afgelopen jaar hebben we dit geld gebruikt voor de aanschaf
van nieuwe bibliotheekboeken.
Dit jaar gaan we het geld gebruiken voor de zogenaamde
“verteltassen”.
We zijn als school heel blij met de bijdrage!
Een Verteltas is een tas met boeken en spelmateriaal voor
kinderen, gemaakt door ouders en/of leerkrachten. In de
Verteltas zit een prentenboek, een informatief boek en spelmateriaal dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het
kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast
worden aan niveau en leeftijd van het kind.
De tassen verhogen het woordenschatniveau en het leesplezier van kinderen. Vooral bij kinderen die een taalachterstand hebben. Maar eigenlijk zijn de Verteltassen voor alle
kinderen leuk! We investeren nu vooral in Verteltassen voor jonge kinderen, zodat daar een goede basis gelegd
wordt.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
De MR is een overlegorgaan op school, te vergelijken met de ondernemingsraad, en bestaat uit vier ouders en vier
leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. De ouders en leerkrachten kiezen hun
eigen vertegenwoordigers in de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De doelstelling van de MR is om
voor de school een actief klankbord en een stimulator van vernieuwingen te zijn.
Namens de ouders; Marcel Ackx (kinderen in groepen 2 en 4), Patricia Hogenes (kind in groep 7), Axel Russcher
(kinderen in groepen 4, 5 en 7) en Linda Hoogendoorn (kinderen in groepen (1, 4 en 5)
Namens de leerkrachten; Liesbeth Jansen (groep 4), Rosemarie Wezelenburg (groep 8), Nanda Kramer (groep 5),
Dieneke Jonker (groep 1)
Directeur Cees de Graaf wordt als gast bij iedere MR vergadering uitgenodigd.
In de MR wordt gedurende een jaar een veelheid aan onderwerpen besproken. In 2016 ligt de nadruk op de onderwerpen:
Communicatie tussen de school en de ouders
Monitoren van de onderwijskwaliteit
Hebt u opmerkingen of ideeën over deze of andere onderwerpen, spreek ons aan. Mailen kan ook
op mr@immanuelschool.nl.
Namens de Gemeente Alphen aan den Rijn geef ik het volgende door:
Werkzaamheden Reinette en Boomgaard
Van maandag 31 oktober t/m vrijdag 2 december 2016 wordt een deel van de Reinette opgehoogd en opnieuw bestraat.
Ter hoogte van de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Dit wordt met borden aangegeven.
Meestal kunnen voetgangers er wel langs. Maar omdat niet altijd loopschotten aanwezig zijn, adviseren we voetgangers om een andere route te nemen. Bijvoorbeeld via de Bellefleur.
Fietsers kunnen gebruik maken van de Boomgaard.
Van 5 december t/m vrijdag 9 december wordt de Boomgaard afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een
plateau aangebracht ter hoogte van de toegang naar het parkeerterrein van de Reinette.
Twee weken voordat de weg wordt afgesloten wordt dit met borden aangekondigd. Tijdens de werkzaamheden
wordt het autoverkeer omgeleid via de Voorofscheweg. Fietsers en voetgangers kunnen via de Reinette.

