
Beste ouders en/of  verzorgers, 
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Nieuwsbrief Immanuelschool 

-Het was een mooi feest op 5 december. Een Sint die zich met zijn Pieten had verslapen op school. Ze hebben er 
voor de kinderen een mooie dag van gemaakt. De ouderraad,  en alle vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie bij-
drage aan het feest. Ook complimenten voor de prachtige surprises die er zijn gemaakt in de hogere groepen. 
-Iets heel anders; we zien regelmatig dezelfde kinderen te laat op school komen. Te laat komen betekent dat een 
hele klas laat of onrustig start. We weten dat het verkeer vaak tegen zit en dat het parkeren een crime is maar 
toch graag uw aandacht hiervoor. 
-Met een prachtige boom in de hal is het duidelijk dat Kerst in aantocht is. We wensen u, namens het team, mooie 

kerstdagen toe en een fijne jaarwisseling.  We bedanken Taaf Rosbergen voor de schitterende boom!  

Met vriendelijke groet, 

Cees de Graaf en Danielle de Jong 
 
In deze brief vindt u de uitnodiging voor de kerstmusical van 20 december. Gezien de beperkte ruimte in de Zijde-

kerk zijn naast alle kinderen van de school, alleen hun ouders en broertjes en zusjes uitgenodigd.  

Alle kinderen zitten tijdens de viering bij hun ouders. Een klein voorproefje van de Musical vindt u op:   

https://enmuziek.nl/kk/ 

 
 

Bent u er nog, God? 
Gebed voor advent 

 

De dagen worden korter.  

De nacht dringt zich op. 

Het licht verdwijnt. 

 

En u? Bent u er nog, God? 

Of heeft u zich verborgen? 

Ergens in het duister. 

 

Heeft u het gezien? 

Het kind dat gepest wordt. 

De vrouw die sterft van de honger. 

De jongen met het geweer in zijn hand. 

De man met zijn leven in een boodschappenkarretje 

zwervend over straat. 

 

Soms wordt het ineens zo donker. 

Soms komt de duisternis zo dichtbij. 

Bent u er nog God? 

 

Laat uw licht doordringen in het leven van mensen. 

Laat uw licht opgaan 

over wie in het donker zitten. 

 

Moge dit vlammetje 

Het begin zijn van het licht waarop wij hopen. 

Licht voor de wereld. 

Licht voor de mensen. 

Licht van de vrede. 

https://enmuziek.nl/kk/


 

 

 

Even voorstellen: 
Wat waren ze enthousiast na de proefles, die groep 4B! Als het aan de klas had gelegen, 
was ik zo snel mogelijk begonnen. Maar dat ging niet. Vanaf januari 2019 gaat het echt 
gebeuren. Dan ben ik de meester van groep 4B en kom ik bijna dagelijks vanuit Gouda 
naar Boskoop. 
Begonnen rond de eeuwwisseling in Rotterdam-Zuid in vooral de bovenbouw en een 
jaar in het voortgezet onderwijs, heb ik een tijd geleden mijn krijtje op de rand van het 
bord gelegd. De afgelopen jaren ben ik actief geweest in een groothandel die wereldwijd 
de olie- en gassector voorziet van afsluiters en aanverwante benodigdheden. Het afgelo-
pen jaar zat ik in een groothandel voor de bouw op het gebied van ijzerwaren , gereed-
schappen en hang- en sluitwerk. Als dan toch blijkt dat ik niet zonder het basisonderwijs 
kan, is er maar één oplossing: terug voor de klas! Drie kinderen thuis vonden het maar 
vreemd dat hun papa op hun school voor de klas stond en les gaf. Ook mijn vrouw vond 
het wel vreemd om te zien. Maar dat was nodig om het vak weer in de vingers te krijgen. En wat bleek: verleerd 
ben ik het nog steeds niet. Ook al is het krijtje inmiddels vervangen door een smartpen, schriften her en der ver-
vangen door tablets, videorecorders en diaprojectors verdwenen zijn (wie weet nog waar ik het over heb?), heb ik 
er veel zin in. Tot januari! 
Hartelijke groet, 
Léon Terwen 

 
Kinderboekenweek:  
In de Kinderboekenweek heeft een mooie boekenmarkt op school plaatsgevonden. 
Van alle boeken die toen zijn verkocht hebben we een percentage gekregen van 
Bruna om voor de schoolbibliotheek nieuwe boeken aan te schaffen. Bedankt Bru-
na! We hebben dan ook gelijk weer een heel aantal nieuwe boeken bij Bruna be-
steld voor de schoolbibliotheek. Het nieuwe boek van Jochem Meijer over De Gor-
gels is straks te leen, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe Spekkie en Sproet is straks 
in de bibliotheek te vinden. 
 

Uit de groep…. 

Deze keer is het de beurt van groep 4A om een stukje in de nieuwsbrief te schrij-

ven. Na alle drukte van het Sinterklaasfeest gaan we nu richting het Kerstfeest. 

Een heel ander soort feest. Fijn om met de groep bij de lichtjes van de kerst-

boom te zitten en de verhalen van vóór het kerstverhaal te horen. Goed om die 

saamhorigheid in de groep te voelen. Verder zijn we volop aan het oefenen met 

de liedjes voor de kerstmusical  

Wat hebben we verder zoal gedaan in de maanden die we nu in groep 4 zitten. 

Met taal leren we moeilijke begrippen zoals: zelfstandig naamwoord, lidwoord, 

bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord. Best lastig om dat allemaal uit elkaar 

te houden maar door veel te oefenen gaat het al best goed. Bij rekenen maken 

we al sommen tot de 100 en natuurlijk leren we de tafels. We kennen de tafels 

van 2, 5 en 10 al! Met schrijven leren we de hoofdletters en ook om tussen hele 

smalle lijnen te schrijven. Er wordt dus erg hard gewerkt. Natuurlijk ook af en 

toe ontspannen door te knutselen en lekker te gymmen. Er zijn keuzemiddagen 

geweest waarin onze groep kaarsen heeft versierd met kaarsenwas. De resulta-

ten waren prachtig. Met stagiaire juf Melissa is er een project over de bakker 

geweest. Er is geleerd hoe het brood wordt gebakken, er zijn recepten geschre-

ven en natuurlijk hebben de kinderen zelf heerlijke koek en cake gebakken. U 

heeft een kleine indruk van onze groep 4. Een hechte groep waarin ieder kind 

zichzelf kan en mag zijn. 

Dan willen we u tot slot gezellige feestdagen en een fijne vakantie wensen 

Groetjes van de kinderen uit groep 4A en juf Mary. 





 

Wil jij de volgende bedrijven be-
danken omdat zij het Sinterklaas-
feest hebben gesponsord: 
 
Hoogvliet , Linnaeusweg in Bos-
koop (mandarijnen voor alle kin-
deren na de Pietengym) 
 
Rietveld ITC (chocolade-sint in de 
schoenen van de kinderen van 
groep 1-4) 
 
Concorp Waddinxveen (al het 
strooigoed voor de hele school) 


