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Thuiswerken

Inmiddels zijn er al veel nieuwe leerlingen aangemeld voor het schooljaar
2021- 2022. Heeft u uw zoon of dochter
al opgegeven?
Is uw kind geboren tussen 01-08-2017
en 31 -07-2018 dan is het tijd om aan
te melden voor school.
Soms voelt dat heel raar omdat uw zoon
of dochter nog drie jaar moet worden.
Maar het volgende schooljaar is uw
zoon of dochter echt al vier jaar. Ook
kleintjes worden groot! 😊

Gebedsweek
We hebben nog een prijswinnaar: Mirre
heeft het knotsleuke puzzel- en kleurboek gewonnen. In het gebedsboekje
van de week van het gebed stond een
leuke puzzel. Deze heeft Mirre gemaakt
en een mooie prijs gewonnen. De juffen
hebben het mooie puzzel- en kleurboek
al even mogen bekijken.
Hartelijk gefeliciteerd Mirre, heel goed
gedaan!

Een speciaal bedankje voor jullie als ouders. Heel fijn dat jullie
je allemaal zo hebben ingezet voor het thuisonderwijs aan uw
kinderen. Zo mooi en bijzonder om te horen hoe kinderen terugkijken op de afgelopen periode.
We begrijpen dat voor ieder van ons de situatie anders is, elke
thuissituatie is anders, elk kind gaat anders om met het werk
van school. Dank voor al jullie inzet.
Het is fijn om weer bij elkaar te zijn op school. We genieten
elke dag van uw kinderen en wat is het fijn om weer met elkaar
te kunnen werken, spelen en kletsen. We staan nu voor een
weekje vakantie, even ontspannen voor de kinderen.
Na de vakantie pakken we alles weer op, de afgelopen twee
weken hebben we vooral gebruikt om goed in kaart te brengen
waar de kinderen staan met hun werk. We kijken met elkaar uit
naar een goede periode na de vakantie.

.
Hoe leuk en gezellig kan
thuiswerken zijn 😊
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Voorleeskampioen
Afgelopen vrijdagavond mocht Leonore, de voorleeskampioen van de Immanuëlschool, meedoen met de
voorleeswedstrijd van Nunspeet. Deze was dit keer
online en 6 schoolkampioenen namen het tegen elkaar op. Leonore was als laatste aan de beurt. Ze las
voor uit het boek Mathilda. Dit deed ze ontzettend
goed. Ze las duidelijk, mooi op toon, had een mooi
stukje uitgekozen en de jury werd helemaal meegevoerd in het verhaal. Ze is daardoor de winnaar geworden en is dus nu ook voorleeskampioen van Nunspeet. Nu mag ze op 5 maart gaan strijden tegen 9
regionale kampioenen.

Leonore namens ons allemaal hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes op 5 maart.

Leesbevordering en woordenschat
De voorleeswedstrijd wordt altijd gehouden tijdens de nationale voorleesdagen. Maar waarom alleen
voorlezen aan kleuters en jonge kinderen? Voorlezen is altijd goed!! Ook in de bovenbouw.
We hebben een mooi artikel gevonden die we toch graag met u willen delen:
Ouders en leraren: blijf voorlezen, ook aan oudere kinderen
Voorlezen stelt leerlingen in staat om teksten te ervaren die ze wel interessant
vinden, maar uit zichzelf nog niet goed kunnen lezen omdat het niveau te hoog
is. Het is een goede manier om leerlingen in contact te brengen met teksten die
ze zelf nog niet goed kunnen lezen en ze zo te enthousiasmeren voor boeken .

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar
voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is
eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter
plezier doen dan hem of haar voor te lezen.
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De voordelen van voorlezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
voorlezen vergroot de liefde voor boeken
voorlezen werkt rustgevend
voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
voorlezen verhoogt de concentratie
als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer
zelf gaan lezen

Tips voor het voorlezen
1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even weg.
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel
nieuwe woorden.
3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
4. Speel in op de interesses van je kind. Vraag om advies bij jouw plaatselijke kinderboekhandel of bibliotheek.
5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren
en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.
8. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt.
9. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees
elkaar om de beurt een hoofdstuk voor.
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Paaseitjesactie
De kinderen hebben de bestellijsten weer ontvangen voor de paaseitjesactie. Dit keer hebben we gekozen voor een goed doel dichtbij school: Stichting Present.
Wij werken als school samen met Stichting Present aan het onderwerp burgerschapsvorming. Dit zijn
lessen op school en meedoen in de praktijk. Denk hierbij aan rommel oprapen in de wijk rondom
school, op bezoek bij een groep van Philadelphia of een schaakwedstrijd in de Veluwse Heuvel.
Helaas kunnen de praktijkactiviteiten nu vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
Om stichting Present te ondersteunen bij hun prachtige werk willen we de opbrengst van de paaseitjesactie volledig aan hen geven.
Doet u mee om het werk van Stichting Present in Nunspeet te ondersteunen?! Alvast bedankt
Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een
brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat,
kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s
en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een
ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in
het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie
Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich
laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present
iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te
geven en te ontvangen.

Juf Anne-Marie
Vrijdagmorgen nemen de kinderen van groep 3a afscheid
van “hun” juf Anne-Marie. Vanaf de 28e week zwangerschap mogen leerkrachten niet meer voor de groep staan.
Dit is een extra regel vanuit RIVM ter bescherming van
moeder en kind.
De afgelopen twee weken hebben we alle lessen opgevangen met invalleerkrachten. Vanaf maandag 1 maart staan
juf Inge en meester Derk voor de groep.
Het zwangerschapsverlof van juf Anne-Marie zal ingaan
op woensdag 10 maart. Daarvoor zal ze vooral thuis verschillende werkzaamheden voor school doen. We wensen
de juf een heel goed verlof toe.
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Quarantaine
Gelukkig is het nog niet nodig geweest maar ik wil u wel alvast informeren over een evt. quarantaine
van de groep van uw kind.
Er komt een melding binnen op school, wij zullen dan gaan handelen volgens het protocol. Wat betekent dat, na overleg met de GGD, de hele groep en leerkrachten de volgende dag thuisblijven voor een
periode van minimaal 5 dagen.
We zullen dan het thuisonderwijs zo snel als mogelijk gaan opstarten. U ontvangt die informatie via de
leerkracht.
Wij begrijpen en realiseren ons maar al te goed dat dit u weer voor grote uitdagingen stelt. Zeker ook
omdat er, vanwege de quarantaine maatregelen, geen noodopvang op school is voor deze groep.
Na 5 dagen zullen wij als team moeten besluiten hoe we het fysiek onderwijs weer kunnen oppakken
en hoe we thuisonderwijs vorm geven voor leerlingen die na 5 dagen nog niet naar school komen.
We zullen per casus kijken hoe het gaat en welke maatregelen er nodig zijn. Deze kunnen zeker verschillen per groep, denk hierbij aan het verschil van lesgeven aan een kleutergroep
of een groep 8.
Wij zullen zoveel mogelijk u goed informeren over de verschillende stappen.

Gymlessen
Na de voorjaarsvakantie zullen de gymzalen weer geopend zijn en kunnen wij weer gaan gymmen.
De zwemlessen zullen nog niet worden gestart. Wanneer het zwembad open mag weten we nu nog
niet. Zodra er meer duidelijkheid is geven de leerkrachten dit aan u door.
Vanaf dinsdag 2 maart mogen de gymspullen weer mee naar school.
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