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Beste lezer,
Vandaag heeft groep 8 de eindtoets afgerond. De adviezen zijn al gegeven, maar het is voor de school altijd een
belangrijk moment. We blijven met groep 8 natuurlijk gewoon doorleren maar er is ook ruimte voor de afronding
van de schooltijd op de Immanuel. Het kamp komt eraan (denkt u aan de betaling?!) en de voorbereidingen voor de
musical zullen binnenkort starten. Voor groep 8 een mooie tijd!
Donderdag houden we de sportdag. De organisatie is er heel druk mee. We hopen op mooi maar vooral droog
weer. Als de velden nat zijn worden ze erg glad en dat vinden we niet veilig. Ik ben blij dat er elke keer weer
voldoende ouders zijn om dit soort dagen mogelijk te maken. Bedankt voor jullie inzet!
Zoals u weet gaat de schoolbel bij ons om 8.25 uur. Dat is het moment waarop de kinderen in de rij gaan staan en
de leerkracht de klas op komt halen. Officieel is dit de aanvangstijd van onze lessen. We nemen de eerste paar
minuten om naar de klas te lopen en de dag op te starten. We ervaren deze 5 minuten vaak als onrustig. Met veel
kinderen op elkaar wordt het snel dringen. Het wachten op een groep die eerder door de deur naar binnen mag
geeft ook de nodige onrust. Daarna is het met jassen, tassen, brooddozen en bekers ook niet zomaar 1,2,3
georganiseerd. Het blijkt daarbij ook dat kinderen regelmatig pas om half 9 op school komen en dus eigenlijk te laat
zijn. We hebben met de leerkrachten en de MR gesproken over een oplossing.
Na de meivakantie willen we een periode de schooldag, bij wijze van test, anders beginnen. Na de meivakantie gaat
de bel om 8.20 uur. Dan gaan ook alle deuren open. Vanaf dat moment kunt u afscheid nemen en mogen de
kinderen zelf naar binnen. De leerkrachten zijn op dat moment in de klas en zij vangen de leerlingen daar op.
We hopen hiermee te bereiken dat we de dag rustiger kunnen starten. Het doet een beroep op de zelfstandigheid
van de leerlingen en het geeft ruimte om in je eigen tempo je spullen op te ruimen en je plek te zoeken. Ook is er
voor de leerkracht meer tijd om even kort contact te hebben met de
leerlingen.
We zullen deze werkwijze intern evalueren en voor de zomer met u delen wat
de uitkomst hiervan is.
Immanuelschool
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij en start de meivakantie. Ik wens u

alvast een paar mooie weken met elkaar.
Een groet uit de school,
Cees de Graaf
Koningsontbijt vrijdag 20 april
Morgenochtend doen we mee aan het koningsontbijt. Uw
zoon/ dochter hoeft dus niet thuis te ontbijten.
Er is ook glutenvrij brood en met kinderen met een lactose
intolerantie is ook rekening gehouden.
Wij hebben er zin in!
Schoolmaatschappelijk werk:
In verband met de sportdag zal Gerda Hoogendoorn, van GO! Voor Jeugd,
volgende week niet op school zijn.
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Weerbaarheidstraining
Binnenkort zal Go! voor jeugd (voorheen JGT) weer een weerbaarheidstraining aanbieden. Deze zal van
start gaan op 24 mei a.s. en er zijn nog enkele plekken vrij. De weerbaarheidstraining is vanaf 24 mei elke
donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur op locatie Boskoop (CJG) Snijdelwijklaan 4. Bij de leerkracht
van uw kind kunt u meer informatie opvragen.

Sportdag!!
Beste kinderen, ouder(s) en/of begeleiders,
Bijna is het weer zover, de sportdag! Allereerst willen wij alle ouders, die gaan helpen, hartelijk bedanken.
Dankzij u kan deze sportdag doorgaan. Via deze brief geven we jullie de laatste informatie.
We verzamelen om 8.30 uur op de sportvelden van AV’47 en Floreant (tenzij u hulpouder bent)!!! Kom
alstublieft NIET eerder en kom alstublieft op de fiets!!! Auto’s worden niet op het terrein toegelaten! Daar
aangekomen gaat u naar de leerkracht van uw kind. Wanneer uw kind ziek is kunt u gewoon contact
opnemen met school, telefoon 0172-214143. Wilt u dit voor 8.15 uur doen?
Tijdens de sportdag wordt door de school voor kleine versnaperingen gezorgd. Wij raden u aan om uw
kinderen een tussendoortje en een pakje drinken mee te geven. Tevens adviseren wij om een plastic zak
of vuilniszak mee te nemen. Dit om eventueel op het natte gras te kunnen gaan zitten. Om ongeveer
12.15/12.30 uur is de sportdag afgelopen en kunnen de kinderen worden opgehaald op het atletiekveld.
De kinderen bevinden zich bij de groepsbegeleiders/leerkrachten, die een plaats hebben gevonden op het
atletiekveld. Maak duidelijke afspraken met uw kind
over het ophalen!
Slecht weer?!:Bij slecht weer of onverwachte
calamiteiten gaat de sportdag niet door. De beslissing
of de sportdag doorgaat wordt in alle gevallen op 26
april om 8.00 uur genomen. Hulpouders en deelnemers
worden verzocht VIA DE IMMANUELSCHOOL richting
het sportcomplex aan de Hoogeveenseweg te rijden.
Wanneer er een vlag in de vlaggenmast bij school
wappert gaat de sportdag WEL door en kan er
doorgereden worden naar het sportcomplex. Is dit niet
het geval kunnen de kinderen direct op school blijven
en gaat de sportdag niet door.

Vakantierooster
Bij deze het vakantierooster voor komend schooljaar. Mede omdat we een lang jaar hebben kunnen we
dit jaar een extra week tussen hemelvaart en Pinksteren inroosteren. Over de studiedagen zullen we u
aan het begin van het schooljaar informeren.
Vakantierooster
2018-2019
Zomervakantie
zat. 14 juli- zo. 26 augustus 2018
Herfstvakantie
zat. 20 oktober t/m zo. 28 oktober 2018
Kerstvakantie
zat. 22 december 2018 t/m zon. 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
zat. 23 februari t/m zo. 3 maart 2019
Meivakantie (incl. Pasen)
vrij. 19 april t/m zo. 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie
do. 30 mei t/m ma 10 juni 2019

Zomervakantie

Kanjertraining:
Motor en benzinepomp
Aan het begin van elk jaar
doen we in alle klassen met de
Kanjertraining de oefening
‘motor en benzinepomp’. De
kinderen leren dat ze
onderdeel zijn van een groep
en bijvoorbeeld invloed
hebben op het groepsproces
door geen benzine te geven
aan storend gedrag.
Zelfbeheersing en ‘eigen baas
zijn’ staat centraal: ik kies
ervoor om aandacht te geven
aan gedrag dat leuk en goed is
voor de hele groep. En wat
doe je als je wordt
uitgedaagd?

zat. 20 juli t/m zon. 1 september 2019

