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Beste ouders en/of verzorgers,
De kop is eraf! We zijn gisteren na 6 weken vakantie weer begonnen. Er is aan het begin van dit jaar een aantal
nieuwe zaken te melden.
We zijn gestart met 6 nieuwe collega’s! Meester Thierry in groep 7, juf Linda in groep 5, juf, juf Liselotte in groep 4
en juf Laura in groep 4. Daarnaast juf Patricia, zij gaat Cora de Raaf vervangen die op 1 oktober vertrekt.
Tenslotte Danielle Nieuwland, zij komt ons directieteam versterken. Danielle stelt zich in deze nieuwsbrief wat uitgebreider aan u voor. Alles bij elkaar een grote groep nieuwe collega’s. We wensen hen allen een fijne tijd op onze
school.
Per 1 oktober is Cora de Raaf niet meer werkzaam bij ons als intern begeleider. Haar taken zullen worden overgenomen daar onze collega Anne Verra en een nieuwe collega, Patricia van Soest. Juf Patricia werkt op ma t/m
woensdag als IB-er voor de groepen 1 en 2 en 6, 7 en 8. Op donderdag en vrijdag staat zij voor groep 5. Anne Verra
is aanwezig zijn op woensdag en donderdag en zal IB-er zijn voor de groepen 3, 4 en 5. Zij is tevens het aanspreekpunt voor zaken betreffende het begaafdenbeleid.
U heeft het vast gezien, er staat een nieuw klimtoestel op ons plein. Dit toestel is gefinancierd uit het restant van
een sponsorpotje dat we op school hadden, aangevuld met een mooi bedrag van de Rabobank en het Toos Loomanfonds. We willen beide organisaties heel hartelijk bedanken voor hun gulle schenking.
Verder zijn er deze week heel veel leerlingen voor het eerst gestart op onze school. We heten jullie allemaal hartelijk welkom en hopen dat je snel zult wennen aan de nieuwe school en de nieuwe klas.
De overgang van groep 2 naar groep 3 is altijd bijzonder. Een andere juf, een ander lokaal, leren lezen en schrijven,
er komt veel op de kinderen af. Om deze overgang wat vloeiender te laten verlopen mogen de ouders van groep 3
de eerste week de kinderen in de klas brengen. Vrijdag doen we dat voor het laatst, daarna bent u om 8.30 uur uitgenodigd om in de hal een kop koffie of thee te drinken.
De kinderen krijgen deze week een namenlijst mee, aan u het verzoek om fouten in deze lijst aan mij door te geven.
Wilt u er in de loop van het jaar attent op zijn om nieuwe e-mailadressen en telefoonnummers bij ons te melden?
Als bijlage stuur ik u het jaarrooster mee. Ook krijgt u de informatie over de oudervertelgesprekken. Vanaf aanstaande maandag kunt u intekenen voor deze gesprekken in de keuken in de hal van de school.
Hartelijke groet, Cees de Graaf

Immanuelschool:
Even voorstellen:
Sinds vorige week kunt u mij op de Immanuelschool zien
rondlopen. Ik ga hier komend schooljaar aan het werk als
directeur in opleiding. Tevens zal ik de schoolleidersopleiding gaan volgen.
Ik heb hiervoor een jaar of 18 gewerkt als groepsleerkracht
in verschillende groepen, voornamelijk in de bovenbouw.
De laatste jaren was dat op de Koning Willem Alexanderschool in Waddinxveen. Drie jaar geleden ben ik daar IB-er
geworden en dat werk heb ik met veel plezier gedaan.
Vlak voor de zomervakantie kwam deze uitdaging op mijn pad. Ik heb veel zin om hier op
school aan de slag te gaan. Samen met Cees en Ada zal ik het management team vormen.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en vrijdag.
We zullen elkaar vast gaan tegenkomen in de gangen en op het plein. Schroom niet mij
aan te spreken of dingen te vragen. Vragen aan de directie mogen zoals altijd naar
info@Immanuelschool.nl maar ook naar d.nieuwland@immanuelschool.nl
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