Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

Afwezigheid leerkrachten

Belangrijke data
Oktober
Vr 16

Herfsttocht

Ma 19 - Vr 23

Herfstvakantie

November
Ma 9 – Zo 15
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Theaweek:
School, Thuis
en Kerk

Kinderboekenweken
Woensdag zijn we met elkaar gestart
met de christelijke kinderboeken weken. Het thema van dit jaar is “en toen?”
de komende weken zullen we verschillende activiteiten hebben in de groepen. Zo kunt u weer denken aan het
voorlezen van oudere leerlingen aan
jongere leerlingen. Juffen en meesters
die ruilen van groep en voorlezen uit
hun favoriete kinderboek.
De boekentafels staan al klaar in de verschillende ruimtes .
Vrijdag start de voorronde van de voorleeswedstrijd voor de bovenbouw groepen. Allemaal mooie activiteiten om de
kinderen te laten lezen plezier te laten
beleven aan boeken. Leesplezier is dé
sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid. Als een kind met plezier een
boek heeft gelezen, zal het daarna sneller een nieuw boek oppakken.

U heeft het misschien al meegemaakt: een invaller voor de
groep van uw zoon of dochter. Helaas ontkomen we daar niet
aan. Bij verkoudheid of een zere keel is het nodig dat de leerkracht getest gaat worden. Inmiddels hebben verschillende
leerkrachten al een coronatest ondergaan en mag dit sinds
kort met voorrang gebeuren. Op het moment van wach ten op
de uitslag zijn leerkrachten thuis. Zodra een juf of meester
negatief is getest, komen ze weer naar school. Daardoor komt
het regelmatig voor dat we een dag een vervanger nodig hebben. We houden u zoveel mogelijk via parro op de hoogte over
een invalleerkracht of een lesvrije dag.
Binnen het gezin van juf Geke is bij drie gezinsleden corona
geconstateerd. Juf Geke en haar jongste zoon zijn negatief getest maar moesten hierdoor twee keer tien dagen in quarantaine. Als alles goed mag gaan en iedereen weer 24 uur klachtenvrij is, zal juf Geke vanaf volgende week weer op school
zijn. We bidden hen allemaal een goed herstel toe en Gods
nabijheid in deze spannende tijd.

Herfsttocht

Immanuëlschool en de herfsttocht zijn met elkaar verbonden. Een mooie morgen met
elkaar in het bos, wandelen,
spelletjes doen, hutten bouwen en een lange knikkerbaan
maken. Allemaal activiteiten
die we op de laatste vrijdag
doen voor de herfstvakantie. Daarbij was uw inzet als ouders
heel belangrijk. Helaas, in de tijd waarin we nu leven is alles
anders. Daarom hebben de leerkrachten een alternatief bedacht voor deze dag. We blijven dit jaar op school met verschillende activiteiten. U hoort hier meer over vanuit de organisatie. We houden, vanwege het continurooster, dezelfde tijden aan als elke dag. Groep 1 t/ 4 zijn om 12.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 zijn om
14.30 uur vrij. Alle leerlingen eten die dag een broodje knakworst op school, dus ook de leerlingen
van groep 1 t/m 4.
We hebben overleg gehad met een deskundige over het klaarmaken en serveren van deze broodjes.
Zoals we het nu hebben afgesproken met de ouderraad kan dit volledig veilig en coronaproof. We
kijken uit naar een mooie en fijne natuurdag.
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Watertappunt
Vorige week woensdag hebben we ons watertappunt geopend met wethouder
van de Bunte. Alle leerlingen hebben een waterzak gekregen van de gemeente
Nunspeet en Nunspeet beweegt. We willen met dit watertappunt stimuleren dat
kinderen meer water drinken. Ze mogen dan ook te allen tijde hun waterzak of
beker vullen met water en drinken in de groep. Doet u met ons mee: woensdag
waterdag!! Groep 4 heeft een mooie les gehad van meester Hans van Vitens.
Samen hebben ze ook besproken dat water gezond is maar dat we ook zuinig
op water moeten zijn. De vijf-minuten-douche afspraak is dan ook gemaakt in
deze groep. Alles bij elkaar een mooie dag speciaal over water.

IPC
De groepen 6 t/m 8 en de triade groepen zijn gestart met een mooi project van IPC. Alle groepen zijn
druk bezig met hun onderwerp en veel kinderen zijn bezig met een presentatie of andere doelen.
De aanbieding van lesstof verloopt voor leerkrachten anders. Zo zijn we met elkaar aan het zoeken
naar bijvoorbeeld de juiste invulling van tijd. Het blijkt dat bepaalde lessen meer tijd vragen en daar
moet dan ruimte voor zijn. Daarnaast zijn de groepen druk bezig met het vullen van de doelenmuur.
Ook hierin gaan we een lijn afspreken hoe we dit vorm geven. De tweede bijeenkomst voor leerkrachten
is midden december. Het is nu vooral werken met IPC en de bespreekpunten noteren voor een volgende
bouwvergadering of bijeenkomst van IPC.
We zien een heleboel enthousiaste kinderen die intensief aan het werk zijn met hun onderwerpen. Mooi
om te zien dat kinderen zo betrokken zijn op hun eigen leerproces.

Rekenmethode
Tijdens de teamvergadering hebben we de nieuwe rekenmethode besproken. Waar loopt iedereen tegen aan, welke punten kunnen we zelf oplossen en waar hebben we de uitgever bij nodig? Goed om
met elkaar de methode zo door te spreken en te leren van elkaar. De eerste toetsen zijn al afgenomen
en met deze resultaten zullen we ook verder kijken hoe de methode op de juiste manier kan worden
ingezet. Heel blij zijn we met het stukje eigen taken voor kinderen. Hier staan taken klaar op het juiste
niveau en de juiste opgaven om te oefenen.
We houden u natuurlijk op de hoogte over het verdere verloop en de scores van uw kind(eren).

Kinderboekenweken
Woensdag zijn we met elkaar gestart met de christelijke kinderboeken weken. Het thema van dit jaar
is “en toen?” de komende weken zullen we verschillende activiteiten hebben in de groepen. Zo kunt u
weer denken aan het voorlezen van oudere leerlingen aan jongere leerlingen. Juffen en meesters die
ruilen van groep en voorlezen uit hun favoriete kinderboek. De boekentafels staan al klaar in de verschillende ruimtes . Vrijdag start de voorronde van de voorleeswedstrijd voor de bovenbouw groepen.
Allemaal mooie activiteiten om de kinderen te laten lezen plezier te laten beleven aan boeken. Leesplezier is dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid. Als een kind met plezier een boek heeft
gelezen, zal het daarna sneller een nieuw boek oppakken.
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Kerstboeken
Binnenkort ontvangt uw kind een brief over de kerstboeken. Iedereen mag een keuze maken en wij
zullen deze dan verwerken en bestellen. We hopen dit afgerond te hebben voor de herfstvakantie,
zodat de boeken op tijd besteld kunnen worden. U hoort hier komende week meer over. We willen u
vragen het opgavebriefje zo snel mogelijk weer in te leveren bij de leerkracht.

• Schoolfonds
U ontvangt van de penningmeester van de ouderraad binnenkort een schrijven over het schoolfonds.
Vanuit het schoolfonds worden verschillende activiteiten bekostigd. Denk hierbij aan drinken en eten
rondom sporttoernooien, avondvierdaagse, sinterklaas en herfsttocht, kerstboek voor uw zoon of
dochter, koningsdag, schoolreisje en zo zijn er nog meer momenten dat de ouderraad een bijdrage
levert. De kosten van het schoolfonds zijn € €25,00 per kind per jaar en vanaf 3 kinderen € 60,00 per
gezin per jaar.
• Kledingactie
U heeft vorige week een kledingzak ontvangen voor de actie ‘bag 2 school’. U kunt kleding die niet
meer gedragen wordt in deze zak doen en inleveren op beide locaties op donderdagmorgen 15 oktober. Deze actie is een fondsenwerving en levert een mooi bedrag op voor de ouderraadkas. Doet u ook
mee?!
Wat mag wel in de zakken: schone kleding, schoenen (per paar), lakens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceinturen.
Wat mag niet in de zakken: vieze of kapotte kleiding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten,
tapijten, kussens en dekbedden, slaapzakken, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
Inleveren op donderdag 15 oktober aan de Winckelweg (bij het hek) en de Randweg (hek hoofdingang)
• Speculaasactie
De ouderraad houdt elk jaar twee acties. In oktober/november de actie met speculaas en amandelstaven, in februari/maart de actie met paaseitjes. De opbrengst van deze acties is vaak voor aanschaf
materialen voor school, maar kan ook voor de eigen kas of een goed doel zijn.
U kunt in de week voor de herfstvakantie de invulformulieren weer verwachten voor de speculaasactie.
Doet u liever niet mee met de actie, dan kunt u ook een gift geven.
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