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Belangrijke data

Parro
Hopelijk kunt u, ouders, inmiddels de
parroberichten lezen van de groep waar
uw eigen zoon of dochter in zit. Lukt dit
niet dan horen we dit graag. Er zijn wat
problemen ontstaan voor ouders met
kinderen op twee verschillende CNSscholen. De helpdesk is hier druk mee
bezig en kent het probleem. We hopen
dat er snel een oplossing volgt.
Het gebruik van parro is alleen voor het
zenden van berichten vanuit de leerkracht naar u.
Wij hebben als team besloten geen gespreksmogelijkheid op te zetten voor u
als ouders. Dit ook om de tijd van leerkrachten af te bakenen. U kunt de leerkracht altijd mailen naar hun eigen
schoolmailadres.
Hieronder volgt een overzicht van de
mailadressen.
lottevanderhoeven@cnsnunspeet.nl
irisoosterhaven@cnsnunspeet.nl
annemariekroes@cnsnunspeet.nl
maaikeboone@cnsnunspeet.nl
lauramerkus@cnsnunspeet.nl
wilmastorteboom@cnsnunspeet.nl
henriekedejonge@cnsnunspeet.nl.
petrakamp@cnsnunspeet.nl
susanschurink@cnsnunspeet.nl
hiltjefokkelman@cnsnunspeet.nl
francienpijnacker@cnsnunspeet.nl
johanoppelaar@cnsnunspeet.nl
theakeizer@cnsnunspeet.nl
carinvandenhardenberg@cnsnunspeet.nl
sandrafoppen@cnsnunspeet.nl
heleenmasteling@cnsnunspeet.nl
jolandapranger@cnsnunspeet.nl
Ziekmeldingen kunnen alleen telefonisch: Winckelweg: 0341 – 25 22 19
of Randweg: 0341- 23 25 65

September
Woe 16
Oktober
Vr 16

Informatie voor ouders
Alternatieve Herfsttocht

Opening schooljaar
Dit schooljaar geen gezamenlijke opening met alle CNSscholen in de Dorpskerk. In de groepen hebben we deze
week stil gestaan bij het thema “(wel)kom aan boord…”
Iedereen mag aan boord komen dit schooljaar, samen varen
we het nieuwe schooljaar tegemoet, maar altijd met de grote
Herder en Kapitein aan boord. Bij hem is het veilig en goed.
God steekt Zijn hand naar ons uit en wij mogen bij Hem komen met alle mooie, verdrietige en moeilijke dingen.
voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

We wensen iedereen een Gezegend schooljaar toe.
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Tijd van corona
Helaas leven we momenteel in een onzekere tijd waarin we vaker leerlingen en leerkrachten afgemeld
zullen hebben voor school.
Leerlingen moeten thuis blijven bij : verkoudheid, hoesten en koorts. Heeft een gezinslid koorts dan
blijft het hele gezin thuis.
Leerlingen tot en met groep 2 mogen naar school met verkoudheid. Dit omdat verkoudheid bij de
allerkleinsten vaak voorkomt. Dit gaat dan om milde verkoudheidsklachten en geen koorts. Is er iemand binnen uw gezin met dezelfde klachten die horen bij de verschijnselen van Covid 19, dan graag
uw kind thuis houden.
Leerkrachten blijven thuis bij: verkoudheid, hoesten en koorts. Heeft een gezinslid koorts dan blijft de
leerkracht ook thuis.
Kortom er zal veel verzuim zijn. Door het grote tekort aan invalleerkrachten zal het regelmatig voorkomen dat een groep thuis moet blijven.
We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden maar juist in een griepperiode waarin veel
leerlingen en leerkrachten verkouden worden, is dit niet meer te voorkomen.
We vragen hiervoor uw begrip.
We proberen zoveel mogelijk het onderwijsleerproces te garanderen. Is uw zoon of dochter voor een
korte periode afwezig dan zullen we niet gelijk digitaal onderwijs inzetten. Voor een langere periode
gaan
we
kijken
wat
nodig
is.
Leerkrachten staan voor de groep en dan is het heel ingewikkeld om daarnaast ook nog digitaal onderwijs te geven. De extra druk ligt al bij leerkrachten i.v.m. opvang van andere groepen, veel afwezigheid van leerlingen en dus altijd extra instructiemomenten inplannen, veel gebruik van invallers die
prima lesgeven maar net even anders.
Zit uw kind of een van uw gezinsleden in een risicogroep, dan begrijp ik al uw vragen. Daarom verzoek
ik iedereen zich te houden aan de regels: afstand van elkaar houden en zo weinig mogelijk contact
met elkaar.
Zo houden we het veilig voor ieder kind, iedere ouder en elke leerkracht.
Niet voor niks is de slogan: “alleen SAMEN krijgen we het virus eronder!”
Wilt u hier alstublieft rekening mee houden.

Informatieavond
U bent van ons gewend dat we in de derde schoolweek een informatieavond voor u houden. U ontvangt
dan alle informatie over de nieuwe groep. Helaas kunnen we deze avond niet door laten gaan vanwege
de verschillende zorgen rondom het coronavirus.
De leerkrachten zullen u natuurlijk wel informatie toesturen en een kort filmpje laten zien van de groep.
U kunt dit verwachten op woensdag 16 september.
Voor de nieuwe ouders van de triadegroepen maken we een uitzondering. Zij krijgen een uitnodiging
in kleine groepjes en ontvangen zo informatie over de nieuwe groep van hun zoon of dochter.
Groep 8 heeft inmiddels de eerste gesprekken voor het voortgezet onderwijs met de ouders gepland.
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Inzamelen
Bij elke locatie kunt u batterijen en toners inleveren. De bakken staan in de hal van de Randweg en bij
de kleuterdeur aan de Winckelweg. Elk jaar worden de tonnen en bakken geleegd en ontvangen wij een
bedrag die we kunnen besteden bij Heutink, onze schoolleverancier. Spaart u weer mee??
We sparen ook doppen van flessen en pakken. Deze kunt u ook bij beide locaties inleveren. Deze
verzamelen we en brengen we weg voor een bijdrage voor de blindengeleidehond.
Elk jaar sparen we zo kilo’s doppen met elkaar. Een mooi initiatief van een van onze oud-leerlingen.
Inleveren kan bij beide locaties in de directiekamer.

Kleding inzameling
Op donderdag 15 oktober zal de kledingactie weer gehouden worden. Binnenkort ontvangt u een plastic zak waarin u de kleding kunt doen. Op de voorkant staat wat u kunt inleveren. De opbrengst van
de kledingactie komt ten goede aan de ouderraad. Verdere informatie volgt nog.

Randweg Locatie
Bij de Randweglocatie hebben we te maken met een soort bocht in de weg en veel verkeer.
Wij willen u weer vragen om op te letten en uw auto niet te parkeren of stil te zetten voor de opritten
van de huizen aan de Randweg. Dit is voor de overburen van de school heel vervelend. U kunt uw auto
makkelijk parkeren bij de kerk of via de andere route bij de sporthal. U kunt ook een stukje doorrijden
op de Randweg. Naast de school is nog een parkeerplaats.
Komt u met de fiets, wilt u dan wachten op het stukje richting de sporthal. Dit is een autovrij stuk, u
kunt hier veilig staan en u staat het andere verkeer niet in de weg.
Wilt u hier met elkaar op letten. Zo houden we de wegen veilig voor alle weggebruikers en is het rustig
voor de buurt.
Alvast hartelijk dank

Afscheid Juf Diane
Juf Dianne is al een tijdje afwezig van school. In de afgelopen periode heeft Dianne rust en afstand
genomen van alles rondom school. Daarna kwamen er vragen of het onderwijs nog het juiste werkveld
is. Helaas voor school heeft Dianne besloten om te stoppen met het onderwijs en een andere richting
in te gaan. Dianne zal dan ook niet terugkeren op de Immanuelschool.
We willen de juf bedanken voor haar inzet voor de kinderen van de Immanuelschool.
We wensen Dianne heel veel wijsheid op de nieuwe weg die ze zal gaan. En hopen dat ze snel een
mooie en goede werkplek mag vinden waar ze haar talenten mag inzetten. Gods zegen!

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 1, 11 september 2020

Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

1

Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch
klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Wij gebruiken de Gouden
Weken in onze groepen om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen. Dit kan door spelletjes en
activiteiten vanuit de kanjertraining te doen of juist elke dag spelletjes en opdrachten te doen vanuit
de Gouden Weken.
Vijf fasen van goede groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn
de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is
de invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er
weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld nieuwe leerlingen komen. De fasen zijn:
•
•
•
•
•

Forming: oriënteren.
Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.
Storming: presenteren.
De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker: wie is er een leider, wie een volger?
Norming: normeren.
De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak
in de samenwerking.
Performing: presteren.
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar
iedereen zich aan houdt.
Reforming: evalueren.
Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.

Tien tips voor de Gouden Weken
Het belang van een positieve relatie tussen leraar en leerling is groot voor een goede groepsdynamiek.
Hoe bouw je deze relatie zo goed mogelijk op? Deze tien tips uit het boek De Gouden Weken helpen
je op weg.
1. Geef meer complimenten dan negatieve kritiek
2. Gebruik coöperatieve werkvormen
3. Ken je leerlingen: naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, etc.
4. Laat de leerlingen jou kennen
5. Doe iedere dag een groepsvormende activiteit
6. Maak samen groepsregels: hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan?
7. Geef complimenten klassikaal en bestraf een-op-een
8. Maak aan het begin van het jaar persoonlijk contact met alle ouders
9. Bespreek regelmatig het doel van schoolregels en klassenregels
10. Geef je collega een goede overdracht voor de eerste dag van het nieuwe schooljaar
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Beslisboom
Op dit moment “worstelen” veel ouders/ verzorgers en scholen met de vraag wat te doen bij neusverkoudheid van leerlingen. Regelmatig komen daar toch telefoontjes van binnen. Om zeker te zijn beslissen we dan vaak met elkaar dat uw kind thuis blijft.
Samen met het RIVM stellen verschillende organisaties beslisbomen op. Daar willen wij, binnen CNS,
ook gebruik van maken.
Met het doorlopen van de vragen van de beslisboom kunt u als ouders thuis de eerste afweging maken
en bij twijfel (alsnog) afstemmen met school.
De vragen in de beslisboom zijn opgesteld door artsen en het RIVM.
In de bijlage kunt u de beslisbomen vinden. Deze zijn voor twee verschillende leeftijden.

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 1, 11 september 2020

Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

1

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 1, 11 september 2020

Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

1

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 1, 11 september 2020

