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Beste lezer,
Wat een gezellig slotfeest! We hebben veel positieve reacties
gekregen op de feestelijke afsluiting van afgelopen donderdag.
Prachtig weer, leuke uitstapjes, de optredens van de avond en
de grote opkomst van de ouders maakte dat het een mooie
feestdag werd. Uiteindelijk waren er ook meer dan genoeg
pannenkoeken! Bedankt daarvoor! De laatste pannenkoeken zijn
op vrijdag bij de lunch opgegeten. Bij deze willen we iedereen
bedanken voor hun bijdrage, van de begeleiders tot de bakkers.
Ik noem met name de ouders van de OR die veel energie hebben
gestoken in de organisatie. Het bedanklied dat het team voor
alle ouders heeft gezongen was niet voor iedereen goed
verstaanbaar, daarom heb ik de tekst onderaan deze brief
afgedrukt. Als blijk van dank voor uw inzet in dit afgelopen jaar.
Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Een hele
leuke slotmusical met mooie rollen, leuke liedjes en vandaag ons
traditionele ‘uitzwaaimoment’. Groep 8 het ga jullie goed, we
wensen jullie een prachtige toekomst op een nieuwe school.
Ondertussen zijn wij nog bezig met de laatste loodjes, u weet
wat ze daar van zeggen.
Een aantal nieuwe collega’s stelt zich hieronder nog aan u voor.
We hebben nog gesprekken met kandidaten voor de laatste
kleine vacatureplekken; we houden u op de hoogte als we
nieuws hebben.
We wensen u een fijne vakantie graag tot eind augustus,
Cees de Graaf
Afscheid,
We nemen deze week afscheid van veel collega’s. Ik noem ze kort:
Juf Liselotte; Liselotte, bedankt voor je inzet in je groep en we wensen je een goede tijd op je nieuwe school.
Juf Lydia; heeft ingevallen groep 4, en haar opleiding afgerond. Dat was naast je gezin een pittig jaar. Bedankt
voor je inzet in je groep.
Meester Geert; dit jaar op onze school maar daarvoor jarenlang werkzaam op andere scholen in de stichting.
ICT-er en enthousiaste bovenbouw-meester. Volgens insiders een Awsome leerkracht! Je verhuist deze zomer
naar Friesland! En dan zeg je dus: Tankje en Ik winskje jo it bêste!
Juf Carolien; jarenlang onze vliegende keep en invalkracht. De afgelopen jaren iets meer gekoppeld aan een
vaste groep. Zij “verhuist” na de vakantie naar de Rehobothschool. Naast leerkracht is Carolien ook coach en
heeft in die hoedanigheid veel gesprekken gevoerd met kinderen en hun ouders. Bedankt voor je inzet en je oog
voor wat kinderen nodig hebben.
Juf Dieneke werkt al vanaf eind jaren 80 voor onze vereniging en nu stichting. Gestart op de Immanuelschool
daarna in Waddinxveen en uiteindelijk weer terug op onze school. Een juf met een grote passie voor de jongste
leerlingen. Je gaat in Zevenhuizen een nieuwe uitdaging aan en daar wensen we je nog veel mooie jaren toe.
Bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij de school.

Juf Sandra. Onze Bieb-Baas, BHV-er, kanjercoach en natuurlijk kleuterjuf. Zoveel taken, wie gaat die overnemen?
Bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan voor de school. Het ga je goed in Hillegersberg!
Meester Gertjan vertrekt in de zomer naar het Wellant. En dat terwijl er al zo weinig mannen in het
basisonderwijs werken. We gaan je missen, als ict-er, het praatje voetbal op maandag, je vouwkunsten en
gewoon als leuke meester! Het ga je goed.
Even voorstellen.
In de vorige nieuwsbrief heeft een aantal nieuwe collega’s zich aan u voorgesteld. In deze nieuwsbrief zullen nog
drie nieuwe collega’s zich aan u voorstellen. Linda van der Heide gaat samen met juf Sanne groep 6A doen.
Verder gaan we volgend schooljaar werken met twee nieuwe onderwijsassistenten in de school. Zij zullen
ondersteuning bieden in de verschillende groepen.
Linda van der Heide:
Ik ben Linda van der Heiden, 37 jaar. Ik woon in Waddinxveen met mijn man en 2
prachtige dochters van 4 en 7 jaar. De afgelopen 15 jaar mocht ik lesgeven en mijzelf
ontwikkelen tot een ervaren leerkracht op de KWA in Waddinxveen. Nu ook mijn
dochters daar naar school gaan, is het tijd voor mij voor iets nieuws. Met een beetje pijn
in mij hart, verlaat ik mijn vertrouwde school, collega’s en de leuke kinderen. Maar ik heb
ook zin in een nieuwe uitdaging, nieuwe collega’s, nieuwe leuke kinderen. Ik heb ervaring
in diverse groepen van 2 t/m 6, mijn hart ligt bij de middenbouw. Ik kan genieten van de
openheid, de spontaniteit van de kinderen. Ik doe mijn best om elk kind te zien en ze het
gevoel te geven dat ze bijzonder zijn. Tevens was ik op de KWA de intern coördinator
opleidingen (ICO), deze taak mag ik op de Immanuelschool ook weer gaan doen. Ik vind het leuk en zinvol
studenten te begeleiden in hun ontwikkeling. Ik heb zin om na de zomervakantie aan de slag te gaan op de
Immanuelschool. Voor nu, fijne vakantie.
Annette Blanksma:
Aan mij de beurt om mij voor te stellen. Mijn naam is Annette Blanksma. Ik ben getrouwd
en heb 2 kinderen van 18 en 15 jaar. Na 13 jaar in het Groningse Marum gewoond te
hebben komen we terug naar Alphen aan den Rijn. In het dagelijkse leven houd ik ervan
om, heerlijk een boek te lezen, erop uit te trekken, wandelen en mijn leven te delen met
anderen in mooie maar ook in minder mooie tijden. Ik ben inmiddels, na 25 jaar met
verstandelijk gehandicapten gewerkt te hebben, 4 jaar aan het werk als
onderwijsassistente. Mijn visie “je bent bijzonder om wie je bent, niet om wat je wel en
niet kunt” dit is de basis van waaruit ik werk. Ik zie ernaar uit om na de zomer een nieuwe
start te maken bij jullie op school! Uiteraard ben ik bereid me persoonlijk verder voor te
stellen. Fijne vakantie gewenst.

Rens Kalkman:
Ik ben Rens Kalkman, 25 jaar en woon in Waddinxveen. Momenteel werk ik bij
de ANWB en na de zomer ga ik vier dagen in de week aan de slag als
onderwijsassistent. Door middel van diverse stages heb ik ervaring opgedaan in
verschillende groepen en scholen. Dit heb ik altijd met veel plezier en passie
gedaan en wil dit graag voortzetten op de Immanuelschool. Naast mijn passie
voor het onderwijs vind ik het ook fijn om te lezen en te reizen. Ik hoop jullie
allemaal komend schooljaar te ontmoeten en wens iedereen voor nu een fijne
vakantie!

Bedanklied ouders
Melodie: Feest – Kinderen voor kinderen
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier!
Ohohoo ohohohohohoo
Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!
Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!
Kijk al die luizenmoeders binnen – lalalalalala
De ‘Luizenpluis’ kan weer beginnen – lalalalalala
De groep met fietsen begeleiden – lalalalalala
En veilig naar de gymzaal rijden – lalalalalala
Wat zijn we blij dat u er bent!
En zoveel helpt, echt ongekend
De hele wereld mag het weten
Dat we jullie niet vergeten!
Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!

Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier!

Schoolreis en de creamiddag
Paasontbijt, maar ook de sportdag
Uitje hier, bezoekje daar
Jullie staan altijd weer klaar
Lekkers maken voor het kerstfeest
En ook helpen bij het slotfeest
MR en de ouderraad
Heel actief tot ’s avonds laat
De schoolbibliotheek
Is open ied’re week!!
Ohohoo ohohohohohoo
Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!
Het is zo fijn – fijn – fijn!
Zo fijn dat jullie bij ons zijn!
Jullie zijn top – top – top!
Daar kan echt niemand tegenop!
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier! (Bedankt!)
Waar zijn de ouders? Hier! Hier!
Fijn – fijn – fijn!
Zohohohohoo, fijn!
Fijn – fijn – fijn!
Ohohoo ohohohohohohooohohoo
Top – top –top!
Ohohoo ohohohohohoo, jullie zijn top!
Top – top – top!
Ohohoo ohohohoo

