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Nieuwsbrief Immanuelschool 

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Fijn dat iedereen er weer is. Ik heb weer veel blije en enthousiaste 
kinderen gezien.  Ook heel veel nieuwe kinderen zijn deze week gestart, welkom op onze school. We ho-
pen dat jullie snel wennen! 
We willen graag om 8.25 uur starten met de lessen. Dat gaat in de meeste gevallen heel goed. Voor de 
kleutergroepen is dat nog even problematisch, omdat door de drukte in de gang, niet iedereen het redt 
om op tijd bij het lokaal te komen. We hebben dit gezien, we komen snel met een oplossing.  
De overgang van groep 2 naar groep 3 is altijd bijzonder. Een andere juf, een ander lokaal, leren lezen en 
schrijven, er komt veel op de kinderen af. Om deze overgang wat vloeiender te laten verlopen mogen de 
ouders van groep 3 de eerste week de kinderen in de klas brengen. Morgen doen we dat voor het laatst, 
daarna bent u om 8.30 uur uitgenodigd om in de hal een kop koffie of thee te drinken. 
Op school zijn er veel wisselingen geweest. Voor de vakantie hebben een heel aantal mensen zich al 
voorgesteld, in de vakantie hebben we nog twee vacatures vervuld. In groep 7 is deze week juf Bilitis ge-
start op dinsdag en woensdag naast meester Thierry, in de andere groep naast juf Suzanne is juf Char-
lotte gestart. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich persoonlijk voor. 
We schieten meteen uit de startblokken, de schoolreis, het kamp en de gespreksavonden staan al snel op 
de agenda, u wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.  
Deze week heb ik druk overleg gehad met de gemeente.  Ik heb de zorgen benoemd die er zijn over de 
verkeersdrukte rond de school.  Wat we concreet zien is dat er veel vrachtverkeer rijdt, dat het voetpad 
vanaf de Voorofscheweg niet of nauwelijks begaanbaar is en dat de stoep aan de Waterrijk kant nog 
open ligt. Dit, in combinatie met de bestaande parkeerproblemen, baart ons zeer grote zorgen.  De ge-
meente heeft aangegeven op korte termijn de voetpaden begaanbaar te maken en in gesprek te gaan 
met de bouwbedrijven. De komende dagen houden we korte lijntjes met de gemeente.  Ik zal u binnen-
kort informeren over de uitkomst van de gesprekken. 
We hebben een nieuwe IB-er, en ook een nieuw verdeling van de groepen: 
Juf Anne Verra is IB-er voor de groepen 1 t/m 4 en is aanwezig op di, wo middag en donderdag 
Juf Chantal de Roo is IB-er voor de groepen 5 t/m 8 en is aanwezig op ma, di en donderdag 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, loop gerust even bij ons binnen. 
Hartelijke groet, 
 
Cees de Graaf en Danielle de Jong 
 

Agenda voor de komende periode 
Ma 10 sept   Startgesprekken groep 2 t/m 8 
Wo 12 sept   Startgesprekken groep 2 t/m 8 
Di 18 sept   Informatieavond groep 1 en groep 8 
Ma 24 sept   Kamp groep 8 (t/m woensdag) 
Di 25 sept   Schoolreisje 
Do 27 sept   Groep 8 start om 10.00 uur 
Wo 3 okt   Studiedag 
Ma 22 okt t/m vr 26 okt herfstvakantie 



 

 

 

 

De Gouden weken 
Een goed begin is het halve werk! 
Een goede schooltijd begint met een positieve sfeer in de klas en betrokken ouders. In de eerste weken 
na de zomervakantie willen we daarom extra aandacht besteden aan groepsvorming en ouderbetrokken-
heid. Dit zijn de Gouden weken.  
De afgelopen jaren hebben leerkrachten van de Immanuelschool zich verdiept in groepsvorming. In de 
eerste weken van het schooljaar maken groepen belangrijke ontwikkelingen door. Als meteen een goede 
sfeer ontstaat is dat prettig voor kinderen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn school-
jaar. 
Wat gebeurt er tijdens de Gouden weken? 
In de groepen besteden we aandacht aan de kennismaking met de leerkracht en elkaar. De leerlingen for-
muleren samen met de leerkracht positieve groepsregels. Deze regels hangen in het lokaal en worden 
regelmatig besproken in de groep. Tijdens de Gouden weken doen de groepen elke dag ‘energizers’. Dit 
zijn spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. Ook tijdens de gym-
lessen werken we met ‘groene spelen’. Door deze groepsvormende activiteiten worden de normen en 
waarden zichtbaar en voelbaar gemaakt. Tijdens de lessen werken we o.a. met coöperatieve werkvor-
men: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De leerkracht geeft het goede voorbeeld, kin-
deren krijgen complimenten en leren elkaar complimenten te geven. In iedere groep wordt gestart met 
het Kanjerverhaal. Ook de oudervertelgesprekken zullen dit jaar weer plaatsvinden in de eerste weken. 
Van de vorige leerkracht hebben we al veel informatie overgedragen gekregen. We maken graag kennis 
met u en horen graag wat u te vertellen heeft over uw kind. Gedurende het schooljaar zullen de energi-
zers en werkvormen terugkomen en ook houden we graag contact met u over ons gezamenlijke belang: 
het welzijn en de ontwikkeling van uw kind en de groep. Wanneer u behoefte heeft om hierover te spre-
ken met de leerkracht kunt u na schooltijd altijd langs komen om een afspraak te maken. Na de kerstva-
kantie zijn er de Zilveren weken, waarbij de groepsvormende activiteiten opnieuw centraal staan 

 

Annette van Dam 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ook dit nieuwe schooljaar ben ik weer de contactpersoon en aanspreekpunt van GO! 

voor jeugd (alle hulpverlening van 0-18 jaar). 

Net zoals vorig jaar zal ik op donderdagmiddag tussen 12.00 uur en 14.45 aanwezig zijn op school in het 

kantoortje boven aan de trap. 

Heeft u vragen, bel of mail mij gerust  

 
Vriendelijke groet,  
  
Gerda Hoogendoorn-Burggraaf 

 
Ambassadeur GO!! voor jeugd Team Boskoop 
Werkdagen ma,di,do | 06 12555310  | Gerda.Hoogendoorn-Burggraaf@govoorjeugd.nl  
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Dansstudio Soof’it op de Immanuelschool 

Vanaf 2015 verzorgt dansstudio Soof’it o.a. danslessen bij jullie op de Immanuelschool. Met veel plezier tre-
den onze leerlingen jaarlijks op tijdens de eindshows in het theater. 

 Kan uw kind ook niet stilzitten als de muziek aan gaat en zou hij/zij graag een keer mee komen doen? Vanaf 
maandag 3 september gaan onze lessen weer van start dus kom gezellig langs of meld uw kind aan via onze 

website. 

Dit is ons lesrooster op de Immanuelschool: 

 
Tijd Les + leeftijd Docent Startdatum Kosten p.m. 

14.15-15.15 uur Kidsdance groep 1&2 Inge 3 september €20,- 
14.15-15.15 uur Streetdance groep 3&4 Elise 4 september €20,- 

 
Is er geen les op school voor uw kind? Bekijk ons lesrooster in het sportcentrum om onze website. 

Like de facebookpagina en blijf op de hoogte van updates, nieuwtjes en beeldmateriaal uit de lessen.  

www.dansstudiosoofit.nl  

www.facebook.com/dansstudiosoofit  

Email: info@dansstudiosoofit.nl  

 

Nieuwsbrief 

http://www.facebook.com/dansstudiosoofit

