
Beste ouders en/of  verzorgers, 
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Nieuwsbrief Immanuelschool 

Het is al even geleden maar de kerstviering staat nog vers in ons geheugen. Wat hebben we genoten van 
die prachtige voorstelling! Het is gaaf te zien welke grote talenten we op onze school hebben rondlopen. 
Het was ook mooi om te merken hoeveel ouders dit project hebben willen steunen. Van schminkmoeders 
tot podiumbouwvaders, er was op elk moment voldoende hulp. Bedankt daarvoor! Het was goed om het 
kerstfeest zo met elkaar te vieren.  
Het zijn intensieve weken op school. De halfjaarlijkse Cito-ronde is in volle gang. Dit jaar geven we voor 
het eerst twee keer per jaar een rapport mee. Op die manier sluiten we beter aan op onze toetsrondes.  
Een paar korte mededelingen: 
De afspraak is dat kinderen via hun eigen deur de school inkomen. Dat is één van de deuren aan de kant 
van de fietsenstalling of de deur aan de achterkant van de school. De voordeur is niet voor leerlingen en 
de kleutergang is alleen bestemd voor kleuters.  
U bent van ons gewend om in het najaar de brief te krijgen voor de ouderbijdrage. Dit jaar komt deze later. 
Volgende week komt deze brief met de kinderen mee naar huis. 
Met vriendelijke groet, 
Cees de Graaf en Danielle de Jong 

 
RT-luwe weken 
Sommige leerlingen hebben de afgelopen periode extra hulp (RT) in de klas gekregen. Vorige week was 
het laatste ‘gewone’ RT-moment voor deze periode. De komende tijd zal er getoetst worden om de voor-
uitgang te meten. Graag ontvangen we dan wel de huiswerkmap, zodat de leerkrachten de resultaten aan 
u kunnen melden op het ‘meeleesblad’. 
Ook volgen RT-luwe weken waarin de handelingsplannen worden geëvalueerd en de nieuwe periode 
wordt voorbereid. U hoort van de leerkracht of de RT van uw zoon/dochter stopt of dat de RT nog een pe-
riode vervolgd wordt. 
 

Verhuisbericht 
Per 1 februari 2019 verhuist het bestuurskantoor van onze stichting SPCO-LEV naar het N.A.P. Gebouw 
te Waddinxveen. Het nieuwe adres is: 
Herman Heijermanslaan 4 
2741 ZJ  Waddinxveen 
Ons telefoonnummer wordt per 1 februari gewijzigd naar: 0182 – 232651 
Email: secretariaat@spco-lev.nl 
 

Run for Kika 
Op zondag 27 januari doen wij; Meester Rens (onderwijsassistent), Juf Nelleke  
(groep 1); juf Laura (groep 3) en juf Vanessa (groep 8) mee aan de Kika-winterrun  
in Utrecht. We lopen 10 of 5 kilometer hard om geld in te zamelen voor die goede  
doel. Op dit moment hebben we al 508,19 opgehaald. Dat is natuurlijk al een  
fantastisch bedrag maar,…. Sponsoren kan nog steeds via: 
https://www.runforkika.nl/immanuelschool-boskoop  
Sponsort u team Immanuelschool ook?  
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Beste kinderen en ouders van de Immanuelschool, 

Mijn naam is Dave Kastelein, kinderboekenschrijver.  

Woensdag 23 januari kom ik op school voor elke groep een presentatie verzor-

gen, waarin telkens het plezier in lezen voor op zal staan.  

In mijn presentaties en mijn boeken probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten 

op de leef- en belevingswereld van de kinderen. Met grappige, spannende of 

ontroerende verhalen, die 

ik vooral bedenk en schrijf met de bedoeling mijn jonge lezers een ontspannen 

en fijn gevoel te bezorgen.  

Op woensdag 23 januari is er gelegenheid om aan het einde van de schooldag 

bij mij een gesigneerd boek te kopen. Naast mijn handtekening zal ik elk boek 

bovendien voorzien van een aardige, persoonlijke boodschap. 

De boeken variëren in prijs van 4,95 euro tot 10,95 euro. 

Misschien een leuke tip. Google eens op mijn naam. Gewoon om een idee te 

krijgen van de enthousiaste schrijver die binnenkort een bezoek aan school 

brengt. 

Ik heb er enorm veel zin in! 

Of kijk eens op mijn website www.veldwachterkinderboeken.nl voor meer infor-

matie over de boeken. 

Natuurlijk hoop ik jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten op woensdag 23 ja-

nuari. 

Graag tot dan, 

Dave Kastelein              

 

            

 

Telt u ook mee?  

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 januari vindt de 16e editie van de Nationale Tuinvogeltelling plaats. 

Meedoen is leuk, makkelijk en ontzettend belangrijk. Want met deze telling kan Vogelbescher-

ming Nederland goed monitoren hoe het gaat met de tuinvogels en ze daardoor beter helpen en 

beschermen. Telt u op één van deze dagen ook een half uurtje mee? U kunt zich nu alvast aan-

melden via www.tuinvogeltelling.nl/meedoen. Dan ontvangt u de gratis special ‘Vogels voeren’, 

met antwoord op veelgestelde 

vragen, handige voertips en leu-

ke ideeën om zelf vogelvoer te 

maken.  

 



 

 

 

 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn de eerste Multi Skillz lessen van Multi Skillz Boskoop in 
het speellokaal van de Immanuelschool gegeven door Multi Skillz Coach Arjan Klein. 
 
De lessen zijn door ouders en kinderen enthousiast ontvangen. Het was een feestje vol be-
wegen en plezier. In alle groepen (op vrijdag en zaterdag) is er nog plaats om mee te doen! 
 
Het naschoolse uurtje op vrijdag van 14.15 – 15.15 uur is speciaal voor kinderen van de 
Immanuelschool. Direct na schooltijd komen de kinderen naar de speelzaal en na wat drin-
ken starten we met de les. Om 15.15 uur gaan de kinderen naar huis of worden weer opge-
haald. 
 
Je kunt je kind nog opgeven door een mail te sturen naar multiskillzboskoop@outlook.com 
De kosten worden uiteraard naar rato verrekend! 
 
Neem ook eens een kijkje op www.multiskillzboskoop.nl of op de facebookpagina van  
Multi Skillz Boskoop. 
 
Zien we je snel? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Multi Skillz Coach Arjan 
 

Foto eerste Multi Skillz les 
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