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Paasfeest

Belangrijke Data
April
Vr 2
Ma 5
Vr 9
Di 20
Wo 21
Vr 23
Ma 26

Goede Vrijdag, alle
Alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag
Alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Eindtoets groep8
Eindtoets groep8
Koningsspelen
Start Meivakantie
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De dagen worden langer, het is langer licht buiten. Hoe bijzonder is het om naar Pasen toe te leven. Dat we met de kinderen
stil staan bij Jezus: Zijn lijden, sterven en opstanding uit de
dood. Hij maakt alles nieuw. Gods Liefde voor ons mensen is
zo groot dat Hij er Zijn eigen Zoon voor over had om ons te
bereiken.

Ik wil u graag uitnodigen om samen met uw kind(eren) digitaal mee te doen met een Paasviering. In
veel kerken in Nunspeet zijn er kinderpaasfeestvieringen die digitaal worden uitgezonden. Kijkt u eens
op de website van de kerken om samen een viering mee te maken.

Bedankt
De ouderraad is gewend om na de viering in de kerk alle leerlingen
een klein presentje te geven.
Omdat dit jaar de Paasviering digitaal is, hebben ze dit anders ingevuld.
Om dank uit te spreken naar alle ouders, en hun kinderen, heeft de
ouderraad besloten u allemaal te verrassen. Het komende Paasweekend leent zich bij uitstek om als gezin samen iets te ondernemen.
Daarom een klein verrassingspakket voor jullie.
Samen cupcakes bakken, zaadjes poten en een mooi boekje lezen
is waardevol om dit als gezin samen te doen. We wensen u allemaal
heel veel plezier met dit pakket en willen alle ouders nogmaals heel
hartelijk danken voor alle inzet van de afgelopen periode. U heeft
hard gewerkt tijdens het thuis- onderwijs en wij zijn super blij met
alles wat u heeft gedaan.

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 9, 31 maart 2021

Immanuël-Nieuws
Schooljaar 2020/2021

9

Schoolfotograaf
Op vrijdag 9 april komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf zal dit jaar
alleen groepsfoto’s maken. Dit zal coronaproof gebeuren.
Tip van de fotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Informatieavond huisvesting
Maandagavond 29 maart was de digitale informatieavond rondom huisvesting van de Da Costa school
en de Immanuëlschool. Er zijn veel goede vragen gesteld en de algemeen bestuurder dhr. F. van der
Ham heeft deze allemaal beantwoord. Binnenkort ontvangt u een samenvatting van de vragen en antwoorden. Zijn er toch nog vragen die bij u spelen dan kunt u die alsnog mailen naar
administratie@cnsnunspeet.nl

Inzamelen mobieltjes
Stel dat je hoort dat jouw kind ernstig ziek is… dat heeft impact op je hele gezin. Dan is elk lichtpuntje,
hoe klein ook, echt superbelangrijk. Precies dat is wat stichting opkikker doet: lichtpuntjes bieden,
zodat zo’n gezin weer de kracht vindt om door te gaan.
Uiteraard kan stichting opkikker dat niet alleen!
Alderick en Leandro zijn ambassadeur van stichting opkikker en doen mee
met de actie om oude mobieltjes in te zamelen voor Opkikker. De mobieltjes
worden goed gerecycled en Opkikker ontvangt voor iedere telefoon een vergoeding. Helpt u mee de dozen van Alderick en Leandro vol te krijgen met
oude mobieltjes?
De inzameldozen staan op beide locaties.

Citotoetsen
De afgelopen periode zijn de citotoetsen afgenomen bij de kinderen van groep 3 t/m 8.
Doordat er regelmatig, vanwege coronamaatregelen, kinderen afwezig waren, was dit een enorme uitdaging om rond te krijgen. Binnenkort zullen we de resultaten met u delen.
In de maand april zal er nog gelegenheid zijn om met de leerkracht van uw kind te spreken.
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Veiligwijs

In de komende weken worden er lessen gegeven in alle groepen over seksuele vorming. We gebruiken
daarvoor de methode Veilig wijs. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.veiligwijs.nl
Tijdens deze lessen staat het volgende centraal: Zorg, liefde, respect en veiligheid. Na de Paasdagen
ontvangt u van de groepsleerkracht een brief met meer informatie over de lessen en de thema's die
besproken worden.
De lessen worden gegeven in groep 1 t/m 8 met daarbij in elke groep lessen die passen bij de leeftijdsgroep.
Door de aandacht voor thema’s die samenhangen met relaties en seksualiteit willen we kinderen helpen
veilige keuzes te maken, weerbaar te worden en betrouwbare informatie geven. In een tijd waarin
zoveel op hen afkomt (denk aan het internet en andere media) is het belangrijk te leren herkennen in
welke relaties en situaties zij veilig zijn.
Het is belangrijk dat er op school over seksualiteit wordt gepraat. Maar de rol van u als ouder en
opvoeder is in de seksuele opvoeding nog veel belangrijker! Daarom willen we u aanmoedigen met uw
kinderen hierover door te praten. Bekijk de kleurplaten, werkjes of opdrachten die zij mee naar huis
nemen. Praat over wat ze hebben gehoord en vraag naar waar ze meer van willen weten. En vertel wat
u zelf belangrijk vindt. Respect, liefde, zorg en veiligheid: wat betekent dat voor u?
De lessen worden gegeven in week 16, 18, 20 en 22.
Heeft u vragen bij hoe we hier als school over in gesprek gaan? Neem dan even contact op met de
leerkracht van uw zoon of dochter zij kunnen u verder helpen.
Het is waardevol als u deze informatie met uw kind bespreekt. Samen werken we mee aan een gezonde
ontwikkeling voor uw kind.
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Voorstellen MR leden
De eerste vergaderingen met de nieuwe MR-leden heeft plaatsgevonden. De taken zijn verdeeld.
De nieuwe leden stellen zich graag aan u voor:
Hallo ouders van de Immanuëlschool! Als één van de nieuwe leden van de MR
stel ik mij graag aan u voor: Paul Heikoop is mijn naam en ik ben de vader van
Joanne die in groep 4/5 zit. Ik werk bij Lidl en ben daarnaast actief in vakbondsen pensioenwerk. In mijn vrije tijd doe ik aan Taekwondo met het hele gezin en
leg ik graag een bordspel. Als MR hebben wij inmiddels al een aantal keer digitaal
met elkaar gesproken over de schoolbrede onderwerpen die spelen binnen onze
school; hierin staan in de eerste plaats voor mij de kinderen centraal en daarmee
ook u als ouders. Mijn eerste indruk van de MR is goed en ik voorzie dan ook
een goede samenwerking de komende tijd om ons voor de school in te zetten.
Tot slot dank ik u voor uw vertrouwen in ons en als u eens iets wil vragen of zeggen, spreekt u mij
gerust eens aan of mail naar mrimmanuelschool@cnsnunspeet.nl
Vriendelijke groet, Paul.

Als nieuw lid in de MR van de Immanuëlschool wil ik me graag aan u voorstellen: Ik ben Klariska Kreeft en inmiddels 17 jaar getrouwd met René. Samen
zijn we trotse ouders van Alderick (groep 8) en Leandro (groep 3). Naast het
moeder-zijn werk ik als secretaresse voor een aantal locatiemanagers en
thuiszorgmanagers in de zorgsector. Ik ben blij dat u mij het vertrouwen hebt
gegeven om u als ouders te mogen vertegenwoordigen in de mr. Ik hoop mij
hier actief voor in te zetten door mee te denken in dingen die de school bezighouden en adviezen te geven in de beslissingen die genomen moeten worden. Op deze wijze hoop ik mee te kunnen werken aan een goed leer- en
leefklimaat voor u en onze kinderen. Door de coronamaatregelen is er nu veel minder fysiek contact,
maar wilt u meer van mij weten of heeft u vragen omtrent de MR, mailt u dan gerust naar:
mrimmanuelschool@cnsnunspeet.nl . Uiteraard mag u mij ook altijd persoonlijk aanspreken als we
elkaar tegenkomen.

Verkeers veiligheid
Tijdens de informatieavond op maandag 29 maart is er ook een vraag gesteld over de verkeersveiligheid. Wij hebben als school en MR (Boudewina Hulter) regelmatig contact met dhr. Klerks van het team
“infra” van gemeente Nunspeet. Door dhr. Klerks worden de vragen serieus genomen en worden ze
besproken in het team ïnfra”.
Ziet u of komt u vaak gevaarlijke situaties tegen, of heeft u andere opmerkingen dan kunt u die altijd
melden bij het team ‘infra van’ de gemeente Nunspeet. Samen willen we werken aan de veiligheid van
de schoolroute voor de kinderen.
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