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Nieuwsbrief Immanuelschool 

Vandaag heeft ‘rommelpiet’ onze school op stelten gezet. Gelukkig hebben de kinderen geweldig gehol-
pen de rommel weer op te ruimen. Woensdag bezoekt de Goedheiligman de school. Vol verwachting 
klopt ons hart! 
Hartelijke groet, 
Cees de Graaf en Danielle de Jong 
 
Een bericht vanuit de kerstcommissie 
Zoals u weet wordt er dit jaar op donderdag 20 december een kerstmusical opgevoerd in de Zijdekerk. 
De kinderen zijn al druk bezig met oefenen en het belooft een mooie avond te worden. Anders dan in het 
jaarrooster aangegeven, start de musical om 18.30uur en is afgelopen rond 19.30u. Vanaf 18.10u zullen 
de deuren van de kerk opengaan. De kinderen krijgen nog een officiële uitnodiging waarop dit nogmaals 
vermeld wordt. Helpende handen bij het opbouwen en afbreken zijn altijd fijn. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij juf Willemijn. 
Tot ziens op 20 december! 

Creamiddag 
In de maand november hebben de kinderen 3 weken lang gewerkt aan verschillende creatieve opdrach-
ten. Het resultaat hiervan werd woensdag tentoongesteld in ons eigen schoolmuseum. Alle klassen heb-
ben er een bezoekje gebracht en elkaars werk bewonderd. Wat hebben de kinderen prachtige kunstwer-
ken gemaakt!   
 
Verkeerssituatie 
Het was deze week weer erg druk rond de school. Naast de gebruikelijke drukte werd er deze week ook 
bouwmateriaal gelost op het drukste moment van de ochtend. Ik heb contact hierover met de gemeente 
en volgende week overleg met de bouwopzichter en de gemeente. Een paar adviezen om bij te dragen 
aan de veiligheid: 
Als u met de fiets komt vraag ik u niet op de parkeerstrook te fietsen maar het  
laatste stukje voor de school langs te lopen. Het is ‘s morgens vroeg nog donker,  
het zicht op de parkeerstrook is slecht.  Kijkt u als u met de auto komt ook eens  
naar de parkeerplaats bij de Bethelkerk. Het is oets verder lopen maar er is veel  
plek. Ik hoop dat we met elkaar de verkeerssituatie veilig kunnen houden voor  
de kinderen. 



 
 

 

 

 

 

Ben je op zoek naar een "all-in-one"-sportformule” die je kind gek maakt van bewegen? 
Dan ben je bij Multi Skillz Boskoop aan het juiste adres. 

Je kind: 
ontwikkelt vaardigheden voor elke sport via leuke oefeningen 

leert door samen met andere kinderen te bewegen 

 in uitdagende spelvormen 

ontplooit zijn/haar talenten in een kindvriendelijke omgeving 

groeit door professionele begeleiding met individuele aandacht 

beweegt in de richting van een gezonde levensstijl en zo veel meer! 
 
 
Bewegen staat natuurlijk centraal in de ontwikkeling van elk kind. Toch blijft de 
(meer)waarde van bewegend leren en leren bewegen, ondanks de recentelijke media- 
Aandacht, nog steeds sterk onderschat. Terwijl kinderen vroeger dan ooit de weg naar de sportclub vin-
den, blijft hun motoriek sterk achteruit lopen. 
 
Multi Skillz slaat de brug tussen de basisbewegingen en de veeleisende sportspecifieke (spel)situaties. Via 
unieke drills brengt Multi Skillz algemene en sport-georiënteerde skillz bij. 
 
Multi Skillz vergroot systematisch het psychomotorische vermogen bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook 
worden kinderen gecoacht in de juiste sportieve mindset. Dit vergemakkelijkt duurzaam leren en maakt 
elk kind weerbaar. 
 
Een mooie basis en perfecte aanvulling voor elke sport. Multi Skillz helpt de ontwikkeling van gelukki-
ge, gezonde en weerbare kinderen door coachen van psychomotorische en mentale vaardigheden voor 
het leven. 
 

Voor meer informatie: zie bijgevoegde flyer! 
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Multi Skillz Boskoop     www.multiskillzboskoop.nl 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Kom meespelen in het kerstverhaal!  

2e kerstdag om 14.30 uur: “kindje wiegen” 

Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige baby'tje dat dit jaar 

de hoofdrol van kindje Jezus speelt? Kom dan Tweede Kerstdag 

naar de Joannes de Doper Kerk en speel mee in het kerstverhaal. Op een mooie en een-

voudige manier wordt het kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld en gespeeld. De kin-

deren mogen meespelen als engeltje, schaapje of herder en zo komen ze allemaal bij kind-

je Jezus in de kerststal. Het is een ontzettend leuk gezicht en het duurt niet zo lang; om 

ongeveer 15.15 uur is het weer afgelopen. Na afloop is er in de kerk voor een ieder die dat 

wil iets te drinken. Jullie zijn allemaal van harte welkom! 

Het adres is A.P. van Neslaan 50 in Boskoop 

Werkgroep Kindje Wiegen 


