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Beste ouders en/of verzorgers,
Vlak voor de vakantie een korte nieuwsbrief
Allereerst wil ik u namens het team fijne Kerstdagen toewensen en een
goede jaarwisseling. We hopen dat 2018 een mooi jaar voor ons allen
mag worden.
We nemen deze week afscheid van juf Else. Zij gaat de Immanuelschool
na ruim 12 jaar verlaten. Else is een enthousiaste leerkracht en heeft zich
naast het werken in de groep de afgelopen jaren ingezet als de begeleider en coach van onze stagiaires. Het laatste jaar zat er een kleintje thuis
te wachten en dat maakt de file elke dag een beetje langer. We begrijpen
daarom de keuze. We zullen haar betrokkenheid bij onze school missen.
Veel succes op je nieuwe school in Den-Haag.

BOEKENTIP!!

De Immanuelschool is een Kanjerschool.
In de nieuwsbrief zullen we u een aantal keer per jaar informeren over
basisprincipes waar we veel waarde aan hechten. Bij het leren omgaan
met elkaar vinden we het belangrijk om met ouders dezelfde taal te spreken.
Wederzijds respect staat op de Immanuelschool
centraal. In elke klas komt u deze poster tegen.
Op onze school leren we kinderen om zichzelf en
de ander serieus te nemen: we willen te vertrouwen zijn en houden rekening met elkaar.
Kanjertaal: “Is dit leuk voor iedereen?”
We verwachten van iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders) dat we met respect over elkaar
spreken. We gaan ervan uit dat kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar
om te gaan. Als het even mis gaat spreken we
elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.
Kanjertaal: “Ik vind dit vervelend, wil je ermee
stoppen?” “Is het je bedoeling dat…”

Geschreven
door bioloog
Geert-Jan Roebers en Wendy Panders.

Ben jij bang voor enge dieren? Of juist helemaal niet? In 'Ben niet bang voor de wilde
dieren' staan de griezeligste beesten op
een rij. Maak je borst maar nat!

Griezels uit het dierenrijk
Veel mensen zijn bang voor 'wilde' dieren:
voor spinnen, haaien, slangen en andere
griezels. Soms is dat terecht, maar meestal
niet. De meeste wilde dieren zijn ongevaarlijk. Zo prikken de meeste kwallen niet, eet
de grootste haai alleen maar kleine garnaaltjes en zal een wesp je met rust laten als je
Hartelijke groet, Cees de Graaf
niet mept. Dit boek vertelt je alles over de
griezels uit het dierenrijk, ook die uit je eiSchoenmaatjes en voedselbank
gen omgeMeester Jaco deze week heeft 64 schoenendozen weggebracht! Daar zijn ving. Als je
het uit hebt,
we heel erg blij mee. Iedereen die een doos heeft gevuld hartelijk beweet je allerdankt!
lei interesDe voedselbank heeft vandaag de kratten opgehaald. Zij waren heel erg sante feiten
blij met onze bijdrage. Ook hiervoor hartelijke dank!
over wilde
dieren én
kun je een
stuk relaxter
Kanjerschool
de natuur in.

Immanuelschool:
Basisschool voor protestants christelijk
onderwijs

Boomgaard 2
2771TPC Boskoop
0172 214143
info@Immanuelschool.nl
www.immanuelschool.nl
Directeur:
Cees de Graaf en
Danielle Nieuwland
info@Immanuelschool.nl
Adjunct:
Ada te Pas
Intern begeleider:
Anne Verra en Patricia van
Soest

