
Beste ouders en/of  verzorgers, 

 

Imm

N I E U W S B R I E F      1  N O V E M B E R  2 0 1 8  

Nieuwsbrief Immanuelschool 

Een korte infobrief, als u vragen heeft, loop dan gerust even bij ons binnen. 
 
Maandag komt de onderwijsinspectie naar onze school. Voor ons een belangrijke dag. We zullen u  snel 
informeren over de bevindingen 
 
We zien de afgelopen jaren een toename in de aandacht voor Halloween. Halloween is een feest met 
geesten, monsters, spoken en duiveltjes en dat niet past bij onze Christelijke identiteit. Daar komt bij dat 
school voor iedereen een veilige plek moet zijn, maar dat kinderen in groep één hele andere dingen eng 
vinden dan kinderen in groep 8.  Om deze reden doen wij niet mee aan Halloween en vragen u ook terug-
houdend te zijn bij het aankleden van uw kinderen. 
 
Dinsdag 6 november krijgen de kinderen een brief mee over de actie “schoenmaatjes”.  
 
In de bijlage een brief voor de Floracross van aanstaande zaterdag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cees de Graaf en Danielle de Jong 
 
 

Zaterdag 3 november Meidenfestival 
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer in Boskoop een meidenfestival 
georganiseerd.  Het inschrijven is al in volle gang. Het meidenfestival is voor 
meiden vanaf 10 jaar t/m 15 jaar. Op die dag zullen er verschillende work-
shops zijn die de meiden dan kunnen doen. Zoals: workshop creatief, work-
shop sport, workshop gezonde hapjes maken, social media, fotoshoot en 
workshop make-up. Het begint om 12:45 tot 17:00 uur. Alle meiden krijgen 
een goodiebag mee. We maken er een gezellige middag van. 
Meiden die mee willen doen kunnen zich uiterlijk opgeven t/m woensdag 31 
oktober. Wees er wel snel bij, want vol is vol. Aanmelden kan  
via: supermeidboskoop2018@gmail.com  Tevens zijn we nog op zoek naar  
vrijwilligers die die dag willen helpen.  
Voor meer informatie kan je terecht bij: simonestap@stjjmh.nl 
 
 

genda voor de komende periode 
Ma 5 november   Inspectiebezoek 
Do 8 nov   Start keuzemiddag kleuters 
Vr 9 nov   Start keuzemiddag gr 3 t/m 8 


