Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

Enquete corona maatregelen

Belangrijke data
November
Ma 30

Verkleed als
sint en piet

December
Do 3

Surprises inleveren

Vr 4

Sinterklaasfeest

Do 10

GGD-les groep 7

Di 15

Stichting Halt
Voorlichting gr. 8
Alle leerlingen
12.00 vrij
Start Kerstvakantie

Vr 18
Ma 21
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In het begin van maart brak de corona-crisis uit en alle schooldeuren moesten verplicht sluiten. Toen ontstond een context
zonder referentiekader. Onderwijs op afstand, daarna de 50 %
herstart en de 100 % opening binnen alle corona-regels. Maar
nog belangrijker dan de “techniek” van het aangepaste onderwijs, is het feit dat corona gaat over onze gezondheid. Niet
alleen de eigen gezondheid, maar gezien de besmettelijkheid
ook de gezondheid van een ander. De slogan “alleen samen
krijgen we corona onder controle” is geen toeval. Een complicerende factor bij dit alles, is de onbekendheid met het virus.
Veel onbekende gebieden zijn verkend, alsof we op reis waren
“vanuit huis”. Tussen begin maart en de zomervakantie zijn
veel “corona-besluiten” genomen. Soms van bovenaf (Kabinet/RIVM/OMT), soms op school/bestuurlijk niveau, op
schoolniveau, op groepsniveau en soms op leerkracht/kind/ouderniveau. Het is niet duidelijk hoe het verder
gaat. Komt er snel een vaccin? Komt er een tweede lockdown?
Komen er kleine aanpassingen als er meer bekend wordt van
het virus? Om de ervaringen van het afgelopen half jaar in
beeld te brengen en te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen,
doen we een tussenevaluatie (met een beperkt karakter).
De enquete zullen we u digitaalsturen via parnassys. We weten
ook dat dit soms niet zo makkelijk verloopt. Daarom ontvangt
u vrijdag ook een vargenlijst op papier. Deze zal aan uw
oudste kind meegeven worden. Wilt u deze invullen en weer
inleveren voor vrijdag 27 november. Dit mag gewoon bij de
leerkracht van uw kind.

Sinterklaas
De werkgroep, die samengesteld is uit ouders (van de ouderraad) en leerkrachten is alweer druk met
de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. U zult begrijpen dat dit een andere opzet zal hebben en
we alles volgens de RIVM-regels zullen gaan invullen. U ontvangt in de bijlage alle informatie die u
nodig heeft. We kijken in elk geval met de leerkrachten al uit naar een gezellige en leuke dag.
Donderdag zullen de groepen 5 t/m 8 in de groep lootjes trekken. Daarna kunt u samen aan de slag
met het maken van een surprise en gedicht. Dit jaar zal de surpriseavond ook anders verlopen. Helaas
is het niet mogelijk om met alle ouders te komen kijken. De leerkrachten zullen foto’s of een filmpje
laten zien via parro.
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Team Immanuelschool
De achterliggende periode hebben we een verschuiving gehad binnen ons team. Juf Heleen Masteling
(triade groep 7,8) heeft afscheid genomen en is in november gestart met haar nieuwe baan in Nijeveen.
Intern hebben juf Sandra en juf Hiltje geschoven. Meester Derk is gestart in groep 6. Fijn dat dit allemaal
opgelost kon worden. Momenteel zijn we op zoek naar een vervanger voor juf Anne-Marie. Zij zal begin
maart met zwangerschapsverlof gaan en we zoeken nog een juf of meester voor haar groep 3. Kent u
nog iemand die een baan in het onderwijs zoekt of graag dichter bij het huisadres wil werken, laat het
dan weten. Er zijn verschillende mogelijkheden. Niet alleen bij onze school, maar ook op andere
scholen.

Overleg gemeente over verkeer
Maandag 2 november hebben Boudewina Hulter (MR) en ik
gesproken met dhr. Klerks van het team ‘infra’ van gemeente
Nunspeet.
We hebben voornamelijk de verkeerssituatie rondom de kruising
Nijverheidsweg besproken. Door meneer Klerks worden de vragen
serieus genomen en zullen ze besproken worden in het team.
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan periodiek controle van de
wijkagent maar ook het kort houden van de struiken zodat er goed overzicht is bij de oversteekplaats.
We hebben ook besproken wat de rol van school en ouders kan zijn in dit alles. Waar we samen tot de
conclusie kwamen dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben voor het veilig deelnemen in
het verkeer. U kunt dan denken aan het oefenen van de schoolroute samen met uw kind.
Het gedrag van individuele weggebruikers kunnen we niet veranderen. Dus moeten we onze kinderen
zoveel mogelijk begeleiden in het goed deelnemen aan het verkeer.
Ziet u gevaarlijke situaties, of heeft u andere opmerkingen dan kunt u die altijd melden bij het team
‘infra van’ de gemeente Nunspeet. Samen werken we aan de veiligheid van de schoolroute voor de
kinderen.

Kledingactie / speculaas actie
De kledingactie van 15 oktober heeft 517 kilo
opgeleverd. Dit is een mooi bedrag van € 155,10
geworden. Alle ouders die kledingzakken hebben
ingeleverd: heel hartelijk dank.
In het voorjaar zal er nog een keer een actie zijn.
Levert u dan weer in?
Ook de speculaasactie is goed verlopen. Wat is er veel
verkocht. De rij voor het ophalen afgelopen vrijdag
was echt superlang.
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Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie leerkrachten. Samen bespreken zij alle
ontwikkelingen binnen school. Denk hierbij aan de begroting, formatie, school- en jaarplan en dit jaar
veel betrokkenheid bij alle coronamaatregelen.
Helaas gaat de voorzitter Inge den Boef stoppen en komt er een lege plek in de MR.
De MR vergadert gemiddeld vijf of zes keer per jaar op school.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich opgeven bij de MR.
Dit kan via het mailadres: mrimmanuelschool@cnsnunspeet.nl
Ook kunt u informatie krijgen via Inge den Boef : 06- 49917445
U kunt reageren voor vrijdag 27 november

Club Extra
Binnen Gymnastiekvereniging Nunspeet bieden wij de les Club Extra aan. Deze les is voor kinderen
tussen de 4 en 12 jaar, die moeite hebben om mee te kunnen doen aan de activiteiten op een reguliere
sportvereniging, de gymles of tijdens het buitenspelen. De gymles is op dinsdag van 18.00-19.00 uur
in de gymzaal van De Veluvine in Nunspeet. Tijdens de les laten wij verschillende sport- en spelonderdelen terugkomen en herhalen wij veel. Hierdoor zie en merk je al snel vooruitgang bij de kinderen.
Sport en bewegen is voor iedereen erg belangrijk, maar zodra iets niet lukt of niet leuk is, haken veel
kinderen af. Daarom is deze groep opgestart. Ook deze kinderen verdienen de ruimte om te bewegen
en te leren. Er wordt altijd eerst gekeken naar wat een kind wel kan en daarop wordt aangesloten bij
de mogelijkheden van een kind. Aansluitend wordt er geanalyseerd wat een kind kan leren. Het plezier
in het bewegen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De kinderen vinden Club Extra leuk, omdat
ze nieuwe dingen kunnen uitproberen en leren. De nadruk ligt niet op het presteren, maar op het
verbeteren van jezelf.
Wanneer één of meer kenmerken herkenbaar zijn, is Club Extra wellicht iets voor uw kind:
- Beweegt ongecontroleerd of overmoedig.
- Is gevoelig voor prikkels, snel afgeleid.
- Last van overgewicht.
- Heeft weinig zin om te bewegen, is snel moe.
- Heeft moeite met de basisbewegingen als lopen, rennen, huppelen, balanceren e.d.
- Heeft niet of nauwelijks vriendjes.
- Is onhandig met veters strikken, schrijven, stoot vaak dingen om of struikelt makkelijk.
- Winnen is heel belangrijk, omgaan met verliezen lukt niet.
- Regels en afspraken onthouden is lastig.
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