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Beste ouders, 
Algemeen: 
Afgelopen week zijn de startgesprekken gevoerd in alle groepen. Het is goed om elkaar aan het begin van het 
schooljaar te ontmoeten en af te stemmen. Zelf heb ik in de gangen heel wat ouders even gesproken. Vanaf dit 
schooljaar ben ik de directeur op de Immanuelschool. Dit doe ik niet alleen. Om mijzelf scherp te houden en te 
overleggen werk ik samen met een MT (managementteam) binnen de school. Dit MT bestaat uit: 

 Twee bouwcoördinatoren.  
Juf Nelleke is bouwcoördinator voor de groepen 1 t/m 4. Juf Laura is bouwcoördinator voor de groepen 5 
t/m 8. Zij vertegenwoordigen en ondersteunen het team op onderwijskundig vlak. 

 Twee Intern begeleiders. 
Juf Anne is IB-er voor de groepen 1 t/m 4. Juf Chantal is de IB-er voor de groepen 5 t/m 8. Zij regelen alles 
rondom de zorg voor de leerlingen binnen de school. 

 Kanjercoach. Juf Annette is kanjercoach en zorgt ervoor dat wij als Kanjerschool up tot date blijven en ons 
blijven ontwikkelen. Zij coacht leerkrachten bij hun lessen.  

Binnen het MT zetten we de lijn uit voor de school. Waar willen we met elkaar naartoe en wat past bij de visie van 
onze school. Samen met het team nemen we vervolgens besluiten over onderwijskundige zaken. 
Ik hoop u op deze manier een beetje zicht te geven over de verschillende rollen binnen de school. Mocht u vragen 
hebben dan bent u natuurlijk altijd welkom om even binnen te lopen. 
 
Daniëlle D’Elfant 
 
Ouderportaal: 
Op dit moment heeft 95 % van alle ouders zich aangemeld via het Ouderportaal. Dat is een mooi resultaat. Dat 
betekent dat wij als school de communicatie richting u als ouder voortaan via het Ouderportaal zullen gaan doen. 
Deze nieuwsbrief zal ik deze laatste keer zowel via het Ouderportaal als via Parnassys versturen. Vanaf de volgende 
keer kunt u de nieuwsbrieven vinden in de digitale boekenkast van het Ouderportaal. Mocht u het Ouderportaal nog 
niet geactiveerd hebben en heeft u daar hulp bij nodig dan kunt u zich richten tot de leerkracht van uw kind of tot 
meester Thierry ( t.munier@immanuelschool.nl ) 
 
Schoolfotograaf: 
In de jaarkalender heeft u de schoolfotograaf wellicht al gemist. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt en kunt u deze 
toevoegen aan uw agenda. Op woensdag 18 maart zal de fotograaf langskomen voor de foto’s van de broertjes en 
zusjes. Op donderdag 18 juni worden de groepsfoto’s gemaakt. Tegen die tijd krijgt u nog informatie over de 
organisatie op de dag zelf. 
 
Schoolreis: 
Morgen gaan we met elkaar op schoolreis. Laten we, ondanks de regenachtige weersvoorspellingen, hopen op een 
leuke dag voor de kinderen. Het team heeft er in ieder geval zin in. 
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Kinderboekenweek: 
 

 

Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: 

‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden 

om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 

kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert 
de kassabon vóór 15 november 2019 in bij juf Linda of juf Nynke. 

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in 
een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

De opening en sluiting van de Kinderboeken week vindt binnen de school plaats. Dit is alleen voor de kinderen 

bedoeld. Verder vinden er binnen de school ook diverse activiteiten plaats zoals; tutorlezen, extra voorlezen, zweeds 

renspel voor de bovenbouw en een schrijf/tekenwedstrijd. Voor het tutorlezen, op donderdag 3 oktober, moeten de 

kinderen van groep 1-4 hun lievelingsboek mee naar school brengen. 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met juf Linda, juf Nynke of een Bruna winkel op. 

Sinterklaas: 
Ieder jaar vieren we met elkaar op school een groot feest op 5 december! 
Vanuit de Ouderraad willen we een oproep doen voor mensen die ons willen helpen en dan graag verkleed als een 
hulpje van de Sint op 5 december. 
Wilt u meedoen of weet u iemand die dit heel erg leuk vindt? U kunt zich aanmelden bij juf Mary of juf Liesbeth. 
Alvast hartelijk bedankt! 
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Tuingroep. 
De tuin van onze school is mooi alleen het onderhoud hiervan laat nogal eens te wensen over. 
Met elkaar hebben we nagedacht over oplossingen. Binnen onze school hebben we een plusklas voor de meer 
begaafde leerlingen. We hebben eigenlijk niets voor leerlingen die graag met hun handen werken. Vandaar dat 
we de tuingroep hebben opgericht. Onder begeleiding van meester Rens zal de tuingroep elke vrijdag van 13.15-
13.45 uur iets doen aan het schoolplein en de directe omgeving. Zo hopen we dat ook de doeners in de klassen aan 
bod komen en ons schoolplein en onze schooltuin mooi en onderhouden blijven.  
Vrijdag 13 september is meester Rens met een groepje leerlingen in de voortuin aan de slag gegaan. Vanaf nu staat 
er iedere week een groep op het rooster. De leerkracht vraagt/kiest 5 tot 8 leerlingen die het leuk vinden om de 
handen uit de mouwen te steken. Ze gaan onkruid wieden, snoeien, zaaien/poten, klussen, vegen... in ieder geval 
een activiteit passend bij de leeftijd en het seizoen!   
 

De tuin voor  het onderhoud De tuin na het onderhoud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Nieuws van de gebedsgroep: 
De gebedsgroep had, de eerste keer dat we bij elkaar kwamen dit jaar, vooral redenen om God te danken. 

Een volledig team, de kinderen weer gezellig op school en een juf met een baby😊 
Het gebedsgroepje bidt op elke 1e woensdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur op school.   
Dit jaar op: 2 oktober, 6 november en 4 december.  
We zouden het leuk vinden om onze groep wat uit te breiden. Voel je vrij om eens binnen te lopen en mee te 
bidden.  
 
We bidden voor de leerlingen, leraren, de veiligheid rond de school en wat er allemaal nog meer speelt. 
Daarnaast verzamelen we elke maand de gebedspunten in een leerjaar. De eerste keer is groep 8 aan de beurt. We 
bidden voor alle punten die de kinderen opschrijven. 
Graag breiden wij het groepje uit, dit kan ook op een ander dagdeel of tijdstip. Laat het ons gerust weten. 
Voor meer informatie: Annemiek 06-2012535, Harriët 06-16517552 , Sarah 06-52631230 
Gods zegen voor het komende jaar! 
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Vanuit de groepen: 

 

Groep 1a 

Wat een feest om voor het eerst naar school te gaan! De kinderen uit de groep 1a zijn dit schooljaar met plezier 

begonnen aan het nieuwe schooljaar. Inmiddels zijn we alweer bij het tweede thema aangekomen; Het restaurant. 

In de klas zijn er verschillende leerhoeken ingericht rond dit thema en iedere dag wordt er spelend geleerd. De 

kinderen denken en bouwen zelf mee aan de themahoeken. Zo zijn er al heerlijke zandcakejes gebakken in de 

zandtafel, met Kapla wordt een restaurant, er zijn placemats gemaakt en er wordt flink geoefend met de 

tafelmanieren. Met groep 1a kunt u na dit thema met een gerust hart uit eten! 

Groep 5A 

Hallo ouders en kinderen van de Immanuelschool, 
Wij zijn groep 5A en wij zijn een hele leuke groep! In de eerste weken van dit schooljaar hebben we veel 
kennismakingsspelletjes gedaan om elkaar goed te leren kennen. Nu zijn we al weer hard aan het werk. Bij rekenen 
leren we sommen tot de 1000 en de tafel van 7. Bij taal leren we de woordsoorten (lidwoord, zelfstandig 
naamwoord, enz.) Bij Nieuwsbegrip hebben we een mindmap gemaakt, dit was erg leuk! Ook krijgen we in groep 5 
Engelse les, ‘that is great!’ Op onze klasdeur hangt de verjaardagskalender, die is heel mooi geworden, komt u een 
keer kijken? 
Groeten van: Esmae, Imraan, Ilaria, Melle, Loisza, Dean, Jelte, Lynn, Jan Peter, Fenne, Lisa, Teun, Elise, Doutzen, 
Fenna, Esmee, Kasey, Bente, Lara, Mackenzie, Marit, Aman, Liyana, Manolito en juf Liesbeth 
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Leuke lessen om te leren schaatsen!!! 

  

Vind jij skeeleren op straat ook zo leuk?  

Dan vind jij schaatsen op ijs zeker nog leuker!  

 

 

Elke zaterdag rijden we gezellig met elkaar naar Den Haag. In de Uithof krijg je een uur schaatsles 

op de overdekte 400 meter kunstijsbaan van onze enthousiaste trainers.  

Je schaatst in een groepje op je eigen niveau. Met allerlei schaatsoefeningen en spelletjes krijg je de 

schaatstechniek onder de knie.  

 

Onder het motto ‘met plezier een slag beter’ worden er leuke activiteiten georganiseerd: 

Sinterklaasviering, Clubkampioenschappen en aan het einde van het seizoen de Mini-11 stedentocht. 

  

Ben jij in voor een wedstrijdje schaatsen? Ook dat kan! Er is mogelijkheid om mee te doen aan 

wedstrijden. 

 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil je leren schaatsen? Kijk dan voor meer informatie of 

aanmeldingsformulier op de website van IJsclub Otweg!  

www.ijsclubotweg.nl 

Vragen? Stuur een mail naar:  

info@ijsclubotweg.nl 

 

Nu: 4 proeflessen voor maar 20 euro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijsclubotweg.nl/
mailto:info@ijsclubotweg.nl
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