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






We zijn op school bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Eén mededeling kan ik
u vast doen. Komend jaar moeten we het stellen zonder juf Sandra! Tot ons grote verdriet heeft zij
aangegeven komend jaar een nieuwe uitdaging te zoeken op een basisschool in Rotterdam! We
wensen juf Sandra natuurlijk heel veel geluk, maar zullen haar erg gaan missen.
Ik wil iedereen bedanken die ons heeft geholpen met de sportdag. Met elkaar hebben we er een
geweldig feest van gemaakt.
Denkt u er aan dat de kinderen maandag en dinsdag vrij zijn? Dinsdag hebben we een studiedag!
Op het slotfeest, donderdag 5 juli, gaan we met groep 7 en 8 zwemmen in Hazerswoude. Sinds dit
jaar stelt de Hazelaar verplicht dat er ten minste één begeleider in het bezit is van een diploma
‘Reddend zwemmen’. Wij zijn op zoek naar een ouder die dit diploma bezit en op deze dag met de
groepen mee wil. U kunt zich melden bij juf Anne, a.verra@immanuelschool.nl

Met een hartelijke groet, Cees de Graaf

Groep 6 van de Immanuelschool wint een fantastische prijs!
Jada, Twan, Max en Robin hebben meegedaan met een prijsvraag van de Nationale Sport Expo. De vraag was; “Wat
is het best bekeken filmpje op het Youtube kanaal van Soufiane Touzani?” Het antwoord was snel gevonden. Het
was het filmpje over de bekende voetballer Ronaldo.
Op vrijdag 20 mei zou de winnaar bericht krijgen. De klas hoorde de hele dag niks. Pas ’s avonds laat kreeg de juf
het verlossende mailtje: “Groep 6 had gewonnen en mocht naar de Johan Cruijff ArenA om mee te doen met de
sportdag van de Nationale Sport Expo’. Daar zou ook Touzani zijn voetbalkunsten nog een keer vertonen.
Woensdag 16 mei was het dan zover, twee groepen 6 ging naar de Arena! De kinderen mochten via de spelerstunnel het veld oplopen! Daar was de demonstratie van Touzani, er mochten zelfs kinderen met hem voetballen! Daarna gingen de kinderen 11 verschillende sporten uitproberen. Van dansen tot gamen op een mega groot scherm,
van hockey tot karate en uiteraard ook voetbal, de kinderen hebben een sportieve-top-dag Immanuelschool:
gehad! De middag werd afgesloBasisschool voor protestants christelijk
onderwijs
ten met een fluitconcert op de
middenstop van de Arena, alle
kinderen kregen een scheidsrechtersfluitje en moesten zo veel
mogelijk lawaai maken.

