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Beste ouders en/of verzorgers,
Een korte infobrief deze week.

BOEKENTIP!

Kleine Snuf kan niet in de rij lopen.
Er is ook zoveel te zien zoals Girafs superlange steltpoten
en Gnoes puntige prikhoorns.
En dan ziet hij Krokodils hap-snapAmbassadeur van Go! Voor jeugd.
tanden...
Wij hebben een Ambassadeur van GO! Voor jeugd. Woorheen
Kijk uit, Kleine Snuf!
was dit onze schoolmaatschappelijkwerker. Het JGT heet tegenEen nieuwsgierig olifantje heeft moeite
woordig ‘Go! Voor jeugd’.
om tijdens een tocht netjes in de olifanHaar naam is Gerda Hoogendoorn. Iedere donderdag van 12.00 tenrij te blijven. Hij ziet zo veel dieren
tot 15.30 is zij aanwezig op school en u kunt bij haar binnenlopen. die er anders uitzien en eigenschappen
(Op de eerste etage in de kamer naast het toilet) Zij is als ambas- hebben, die hij niet heeft. Hij wil ook wel
zulke mooie puntige prikhoorns als een
sadeur de schakel tussen onderwijs en hulpverlening. Naast indivi- gnoe, lange steltpoten als een giraf, of
duele gesprekken kan zij in samenwerking met collega’s ook een een gespikkelde vacht als een cheeta.
groepstraining verzorgen, zoals weerbaarheidstraining, de KIESTelkens als hij er om vraagt, krijgt hij te
training (Kinderen In EchtscheidingsSituaties) en dergelijke. Voor horen 'Nee, blijf in de rij!'. Pas als de
dieren bij de drinkplaats aankomen, ermeer informatie kunt u kijken op de website:
vaart hij dat ook hij unieke eigenschapwww.govoorjeugd.nl
pen heeft, en
dat hij prachtig is met zijn
grote flaporen
en spetterende slurf.
Vanaf ca. 4
jaar.
Geschreven
door: Ria
ScholtenBoswerger

Met een hartelijke groet, Cees de Graaf

SPORTDAG
Donderdag 26 april vindt de Koningsspelen/sportdag van de Immanuelschool plaats
op het terrein van AV’47 en Floreant. Om 08.30u verzamelen we op de parkeerplaats bij
de sportvelden en tussen 12.15u en 12.30u vindt de afsluiting plaats. U brengt en haalt
uw kind die dag op het sportveld.
We maken er een feestelijke Koningsdag van, dus oranje is de juiste kleur voor het
sporttenue. We kunnen op deze dag alle hulp gebruiken. Als u zich nog niet opgegeven
heeft, stuur dan een mail naar: a.grootendorst@immanuelschool.nl en vermeld daarbij
uw naam, telefoonnummer, naam en klas van uw kind(eren). We hopen dat u erbij bent!
Een sportieve groet van de sportcommissie
Het koningslunch krijgen we aangeboden door de Jumbo, dit past niet op dezelfde dag, als
de sportdag. De Koningslunch vindt een week eerder plaats op vrijdag 20 april, dat is de
dag waarop de Jumbo de maaltijd levert. Er is dus geen andere mogelijkheid dan het op
vrijdag 20 te organiseren.

Immanuelschool:
Basisschool voor protestants christelijk
onderwijs

Nieuws uit groep 2A
Deze week ontdekken we hoe we in kaart kunnen brengen wat we onderzoeken.
We willen weten welke letters er in onze namen zitten en op welke plek. Vooraan, in het midden of achteraan.
Als de letter S in je naam zit dan mag je in de trein stappen. Zij krijgen een kruisje op het bord. Daarna mogen alleen
de kinderen met de letter S vooraan in de trein blijven. Zij krijgen ook nog een rode plakker.
Als iedereen weer in de kring zit kunnen we op het bord lezen wat de uitslag was van de letter S. Zo ook met al onze
letters.
We ontdekken welke letter het meeste voorkomt en welke het minste of welke evenveel.
De bedoeling is dat de kinderen morgen en volgende week nog kunnen vertellen wat we onderzocht hebben aan de
hand van de ‘staafdiagram’.
De eerste letter heb ik voor gedaan. Nu is de leiding aan de hulpjes: Dominik en Leon.
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