
Beste ouders en/of  verzorgers, 

 

Immanuelschool: 
Basisschool voor protestants christelijk 
onderwijs 

N I E U W S B R I E F      5  O K T O B E R  2 0 1 8  

Nieuwsbrief Immanuelschool 

Een korte nieuwsbrief deze keer. De belangrijkste mededeling is dat wij op maandag 5 november de on-
derwijsinspectie op bezoek krijgen. Zij zullen die dag klassen bezoeken, leerlingen spreken en uitgebreid 
met directie en Interne begeleiders. We zullen u op de hoogte houden van de bevindingen. 
Vanaf vandaag werkt meester Arjan ook op vrijdag op onze school. Hij geeft dan aan alle groepen van de 
school gymles. We zijn blij met deze uitbreiding! 
Vorige week was het schoolreisje een groot succes! Alle begeleiders bedankt voor jullie hulp! De kin-
deren uit groep 8 hebben een heerlijk kamp gehad. De komende weken weer rustig aan het werk…. 
Heeft u vragen of opmerkingen, loop gerust even bij ons binnen. 
Hartelijke groet, 
 
Cees de Graaf en Danielle de Jong 
 
Kerstviering: 
De kerstviering van dit schooljaar zal anders zijn dan anders. Na de gemiste kans van vorig jaar willen we 
dit jaar flink uitpakken. We hebben Elles van der Willik (oud-collega van de Rehobothschool) en juf Su-
zanne gevraagd, om met kinderen van onze school een musical in te studeren. Daar gaan we op korte 
termijn mee starten. Daarom achterop deze brief de vraag wie er uit groep 5 t/m 8 wil meedoen met de 
musical. We repeteren op woensdag na schooltijd van 14.15 uur tot 15.45 uur. Uit school krijgen de deel-
nemers iets te drinken en dan gaan we oefenen. De kosten zijn voor ons. 
In alle groepen zullen de liedjes worden aangeleerd zodat iedereen mee kan zingen! 
De kerstviering staat gepland op 20 december 2018 
Kijk voor meer informatie over Elles van der Willik op https://enmuziek.nl/ 
 

Wist u dat… 
...kinderen al in de kleutergroepen leren om robots te programme-
ren!  
De opdracht: Stuur de BeeBot naar het goede vakje!  
 
Programmeren is een onderdeel van wat we ‘Digitale geletterdheid’ 
noemen. Het wordt in 2020 een vast onderdeel  
in ons lespakket. We oefenen er vast mee!  
 
Hoe leuk is dat?! 
 
 
 

Agenda voor de komende periode 
Ma 22 okt t/m vr 26 okt herfstvakantie 
ma 29 okt    Luizenpluizen 
Do 1 nov   Start keuzemiddag kleuters 
Vr 2 nov   Start keuzemiddag gr 3 t/m 8 

https://enmuziek.nl/


 

 

Kerstmusical: 
 
De Immanuelschool staat bol van toneel, zang- en danstalent. Daarom is het fantastisch om de komende 

maanden aan de slag te gaan met het instuderen van de kerstmusical ‘Koninklijk Kerstfeest’. Hier-

onder alvast een klein inkijkje in het verhaal: 

In het paleis van koning Karel en koningin BEP is iedereen in rep en roer. Dit jaar mogen zij het Koninklijk 

Kerstfeest organiseren! Koningen en koninginnen uit allerlei landen komen naar dit feest. Dat feest wil 

niemand missen!  

Koningin BEP delegeert, koning Karel heeft alleen maar aandacht voor zijn sterren, prinses Charlotte pro-

beert haar moeder te helpen en prinses Victoria is vooral bezig met het vinden van de mooiste feestjurk. 

De koks, dienstmeisjes en lakeien doen hun uiterste best om alles tip top in orde te krijgen. Terwijl de 

voorbereidingen in volle gang zijn, staat er meerdere keren een vreemdeling op de stoep. Wat komt hij 

toch steeds doen?  

Zit je in groep 5,6,7 of 8 en heb je zin om mee te doen met de musical? Geef je dan op! 

We repeteren op woensdagmiddag in de gymzaal van 14.15 tot 15.45 onder leiding van Elles en Suzanne 
van der Willik. 
Repetitiedagen: 
10 oktober 
17 oktober 
31 oktober 
7 november  
14 november 
21 november 
28 november 
Donderdag 6 december: een andere dag i.v.m. Sinterklaas 
12 december 
19 december  
20 december  Dit is de dag van de uitvoering. Het kan zijn dat we die dag een extra repetitie houden in de 
kerk.  
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Ja: ik doe mee! 
 
Naam: 
 
Groep: 
 
Telefoonnummer: 
 
Emailadres van één van de ouders: 
 
Ik ben akkoord dat foto’s en filmpjes van de musical  worden gebruikt op de website van de Immanu-
elschool en van https://enmuziek.nl/   (graag wegstrepen wat niet van toepassing is) JA  / NEE 
 
Briefje graag inleveren bij de leerkracht van uw kind. 


