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Beste ouders en/of verzorgers,
Een nieuwsbrief op een andere dag dan u gewend bent. Het is, met een studiedag en een schoolreisje een bijzondere week.
We nemen deze week afscheid van juf Cora. Zij is de afgelopen 7 jaar de intern
begeleider geweest op onze school. In die rol was zij mede verantwoordelijk
voor de zorg en de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Een belangrijke
taak die zij met veel inzet heeft vervuld. Cora hield tussen alle protocollen en
dossiers altijd de leerling in het oog en was altijd voor de kinderen op zoek naar
mogelijkheden te leren en te groeien. We willen haar daarom heel hartelijk bedanken voor haar werk op onze school. Cora heeft ervoor gekozen een periode
vrij te nemen om te gaan reizen, we wensen haar heel veel geluk.
Staken
Op 5 oktober gaan de leerkrachten in het basisonderwijs staken. Dat heeft u
vorige week van ons gehoord.
Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar de zorgen zijn ook zeer
groot. Deze zorg gaat over de kwaliteit van het onderwijs. De grote vraag is
hoelang we nog kunnen garanderen dat er voldoende, goede en gemotiveerde
leerkrachten voor de klassen staan. Daarom ondersteunt het bestuur van onze
stichting, en de directie, deze actie en vragen daarbij om uw begrip.
Hartelijke groet, Cees de Graaf

‘De Grote Grijpmedan' is een prachtig prentenboek van de auteur van 'De Gruffalo' en
de illustrator van 'Wij gaan op berenjacht'.
Gloednieuw, maar met een fijne klassieke
uitstraling.
Wie is toch die Grote Grijpmedan?
Als Konijn op een dag zijn holletje binnen
wil hoppen, klinkt er opeens een enge stem
vanuit het donker:
'Ik ben de GROTE GRIJPMEDAN en ik ben
zo griezelig als maar kan!' Konijn durft zijn
eigen huis niet
meer in! Gelukkig
komen zijn vrienden Kat, Beer en
Olifant hem te hulp,
maar ook hen jaagt
de mysterieuze
stem de stuipen op
het lijf. Wie is toch
die Grote Grijpmedan?

Creamiddag
-Groep 2A heeft de afgelopen weken gekookt. De ouders waren
uitgenodigd om de zelfgemaakte pompoensoep te komen proeven.
- Op vrijdagmiddag 13 oktober sluiten de groep 4 t/m 8 de creamiddagen af. U bent van harte welkom om van 13.30 tot
13.45 uur een kijkje te komen nemen in het eigen lokaal van uw
zoon/dochter. De kinderen sluiten om 14.00 uur de dag af met
hun leerkrachten. Graag tot dan!

Afscheid
Deze week is mijn laatste week op de Immanuelschool. Na zeven jaar is het tijd voor iets
nieuws en draag ik het IB-stokje over aan Patricia van Soest (groep 1, 2 en 6 t/m 8) en Anne Verra (groep 3 t/m 5). De afgelopen weken zijn we samen opgetrokken en hebben we
kunnen zorgen voor een goede overdracht om zo de doorgaande lijn te waarborgen. Om
die reden is het u in de afgelopen periode mogelijk overkomen dat er bij een gesprek over
uw kind niet één maar twee intern begeleiders aanschoven. Ook vanaf deze plek wens ik
de nieuwe intern begeleiders veel succes en plezier in hun nieuwe baan. Voor mij breekt
er een nieuwe fase aan. Al heel lang heb ik de wens om meer van de wereld te zien. Er zijn
zoveel mooie plekken die het ontdekken waard zijn. In oktober reis ik af naar Parijs, daarna door naar Thailand en Laos en tot slot staat een gedeelte van de oostkust van Amerika
hoog op mijn bucketlist. Ik zie uit naar de indrukken die ik tijdens deze reis zal opdoen.
Dank voor de ontmoetingen, gesprekken en het vertrouwen dat u met uw kinderen in mij
gesteld heeft en misschien tot ziens!
Cora de Raaf
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ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit de hoogste groepen doen mee.
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar
sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels.
NIEUW: de bestelapp
Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app op hun mobieltje de bestellingen op te nemen. Uiteraard kan ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van
kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang wonen.
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.
Ook online verkopen
De kinderen kunnen online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl . Doet uw kind mee met de
online actie? Dan kunt u een handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. #kinderpostzegels

We wensen onze leerlingen heel veel succes!

Cultuurproeverij
Op 12 oktoberorganiseert WijBoskoop voor alle Boskoopse scholen een cultuurproeverij. Alle kinderen worden die dag
uitgedaagd hun creatieve kanten te laten zien. We hebben voor deze dag nog extra begeleiders nodig. Vindt u het leuk
om onze leerlingen te helpen, meldt u zich dan aan bij juf Sanne: s.visser@immanuelschool.nl
Ouderraad
De ouderraad is dringend op zoek naar enthousiaste vaders of moeders die hen willen helpen. De ouderraad zet zich in
om onder andere van Sinterklaas, de avondvierdaagse, het paasontbijt en het slotfeest een echt feest te maken. Vindt
u het leuk uw handen uit de mouwen te steken, dan kunt u zich aanmelden bij meester Cees: info@immanuelschool.nl

Agenda:
27 september
28 september
5 oktober
12 oktober

Schoolreisje
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
De school is dicht i.v.m. de staking
Boskoopse Cultuurproeverij

