Nieuwsbrief Immanuelschool
22 SEPTEMBER 2016

Beste ouders en/of verzorgers,
Goed nieuws: meester Arjan heeft afgelopen week een zoon gekregen. Op 15 september werd Twan Jonah Klein geboren.
Meester Arjan en Miranda, gefeliciteerd met jullie tweede zoon. En afgelopen dinsdag werd Joah Griffioen geboren, de zoon
van meester Richard en Dorien. Joah is iets te vroeg, in het ziekenhuis geboren. Moeder en kind maken het goed! Gefeliciteerd!
Aanstaande maandag houden we een ouderavond over ‘Relaties en seksualiteit”. U bent hier voor uitgenodigd in een aparte
brief. Ik heb een paar keer de reactie gekregen van ouders: “Mijn kind is hier nog helemaal niet mee bezig!” Een begrijpelijke
opmerking. U en ik hebben een volwassen kijk op dit onderwerp. Met de kinderen bespreken we onderwerpen die bij hun belevingswereld passen. In de kleutergroepen gaat het bijvoorbeeld over de verschillen tussen jongens en meisjes, in hogere
groepen over verliefd worden en zoenen. Het zijn onderwerpen die passen bij de ontwikkeling en leeftijd van kinderen. Daarom gaat het maandag vooral over hoe kinderen zich op dit gebied ontwikkelen en welk gedrag bij die ontwikkeling past. U
bent van harte welkom, ook als u zich niet heeft opgegeven.
Maandagavond 19.15 uur koffie, 19.30 uur start van de bijeenkomst.
Vorig jaar verregende het schoolreisje dit jaar was het aan de warme kant… gemiddeld gaat het dus geweldig! Hoe dan ook, wij
kijken terug op een hele leuke dag. Begeleiders, bedankt!
We krijgen met enige regelmaat vragen en klachten over het parkeren rond de school. In veel gevallen gaat dat over de veiligheid voor kinderen. Een dringend verzoek om ten allen tijde aan de veiligheid van de kinderen te denken. Iets verder weg zijn
soms nog veel plekken over en de fiets is vaak een uitstekend alternatief.
We hebben de brief waarin wij vragen om de ouderbijdrage te betalen nog even uitgesteld. U heeft net het schoolreisje betaald, de brief voor de ouderbijdrage komt in oktober.
Als u vragen heeft, loop gerust even bij mij binnen,
Hartelijke groet,
Cees de Graaf
Inloopspreekuur Jeugd– en gezinsteam
Het inloop spreekuur van donderdag 6 oktober komt te vervallen. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met Anne-Mieke Zweers van het JGT: a.zweers@jgthollandrijnland.nl 06-36492312
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Nieuws uit groep 2A.
Deze weken werken, spelen en leren we rondom het thema
‘de winkel’.
We hebben een bezoek gebracht aan de schoenwinkel. Gewapend met een vragenlijst om onze
eigen schoenwinkel te verbeteren, gingen we op pad. De vragen zijn beantwoord en belangrijke attributen mogen we lenen. Zoals de schoenlepel en een schoenmaatmeter.
We weten nu hoe je moet passen, hoe je moet afrekenen, hoe je moet
ruilen, hoe een magazijn eruit ziet, welke soorten schoenen er zijn, wat
er naast schoenen nog meer te koop is en wat een verkoper doet.
Onze najaarscollectie is net binnen. Het magazijn staat vol, dus ….. heeft
u nieuwe schoenen nodig? Loop dan gerust bij ons binnen. Wij zijn er
klaar voor. Groep 2A.

Boomgaard 2
2771TPC Boskoop
0172 214143
info@Immanuelschool.nl
www.immanuelschool.nl
Directeur:
Cees de Graaf
info@Immanuelschool.nl
Adjunct:
Ada te Pas
Intern begeleider:
Cora de Raaf
De Immanuelschool is onderdeel van SPCO-LEV
www.spco-lev.nl

Nieuwsbrief
Leestip: dobbelsteen lezen
In de vorige nieuwsbrief stonden tips en trucs rondom samen (voor)lezen.
Lezen vinden wij op school heel erg belangrijk! Het plezier in lezen wordt gestimuleerd als kinderen ons maar ook u
zien lezen. Ook het samen lezen bevordert het plezier. Voorlezen is niet alleen voor de jongste kinderen leuk en
leerzaam, maar zeker ook voor de oudere kinderen.
Hieronder een idee om het samen lezen aantrekkelijker te maken:

