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Identiteitsborden in de school 

Bij elke ingang van school hangen de identiteitsborden. Elke 

maand maakt een groep deze borden mooi met een eigen on-

derwerp. Deze maand hebben de kinderen van triade groep 

4,5,6 de borden mooi gemaakt. Zij hebben natuurlijk gekozen 

voor het thema van de Kinderboekenweek. Vanuit de Bijbel 

hebben zij de tekst uit Romeinen 12 vers 6 genomen : “de ga-
ven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend.” De kinderen 
hebben hun eigen gekregen talenten in de mentimeter gezet 

en tekeningen gemaakt over wat ze willen worden. Komt u de 

school binnen bekijk ze maar eens goed!! 

 

 Herfsttocht 

Wat fijn dat er zoveel ouders zich hebben opgegeven om onze 

traditionele herfsttocht weer te kunnen organiseren. Die mor-

gen is het altijd een feest om samen het bos in te gaan en te 

genieten van alles in de natuur. Vanuit de commissie zult u 

vast en zeker op de hoogte gehouden worden over aanvangs-

tijden en indeling van de groepjes. 

We kijken met de kinderen uit naar een mooie en hopelijk 

droge dag. 

Tip: we gaan natuurlijk het bos in, dan zijn oude schoe-

nen/laarzen en kleding die smerig mag worden een must !! 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober  

Di 12 Dodehoekles 
Groep 7 en 8 

Do 14 Kledingactie inle-
veren voor 11.30 

Ma 18-Vr 22  Herfstvakantie 

November  

Wo 3 Dankdag 

Wo 3 CJG is op school 

8.00 – 9.15 uur 

Ma 8 - Vr 12 Themaweek 

School, thuis en 

kerk 

Zo 14 Themadienst in de 

kerken 

December  

Do 2 Surprise kijkavond 

Vr 3 Sinterklaasviering 

op school 

Di 21  Kerstviering in de 

Driestwegkerk 

Vr 24 Kerstvakantie alle 

leerlingen vanaf 

12.00 uur vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordeur Winckelweg 
Voordat we te maken kregen met aller-

lei aanpassingen vanuit de corona maat-

regelen hadden wij de voordeur aan de 

Winckelweg  altijd op slot. Dit uit veilig-

heidsoogpunt, zodat mensen die niet 

op school horen te zijn niet zomaar naar 

binnen kunnen lopen. Nu de maatrege-

len langzaam versoepelen willen we 

deze regel graag weer gaan hanteren. 

We willen de voordeur echt op slot hou-

den! Leerlingen gaan door hun eigen 

deur naar binnen, maar ook naar bui-

ten. Dit betekent dat er  kinderen zijn 

die moeten omlopen, maar het is wel 

veiliger. De leerkrachten hebben het be-

sproken in de klas en zijn er met elkaar 

alert op.  
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Flessenactie van Jaliene 

Jaliene heeft inmiddels al heel veel lege flessen mogen ontvangen van jullie. Ze 

spaart nog 1 week door tot aan de herfstvakantie. De vakantie gaat ze gebruiken 

om alle flessen op de juiste plek in te gaan leveren. We wensen Jaliene en haar 

ouders veel succes met deze grote klus!! Spaart u nog even met                                          

 

Kledingactie 

Op donderdag 14 oktober kunt u allemaal uw kledingzakken inleveren op 

school. De opbrengst is voor de ouderraad. De ouderraad betaalt verschil-

lende activiteiten vanuit het schoolfonds, maar ook uit diverse acties. Denk 

aan deze kledingactie, maar ook aan de paaseitjes- en speculaasactie. Don-

derdagmorgen kunt u alles inleveren, zowel aan de Winckelweg als aan de 

Randweg. Samen hopen we weer veel kilo’s kleding in te zamelen. 
Bag2school heeft als doel het hergebruiken van kleding en schoenen te 

promoten. Om zo op deze manier mensen te kunnen helpen die deze twee-

dehandskleding hard nodig hebben. Alleen samen kunnen we aan een 

duurzame toekomst werken. U doet toch ook mee!! 

 

Kanjertraining 

Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is, zijn de kanjerlessen ook weer gestart.  

De afgelopen weken hebben we in de klas en op het plein extra aandacht gegeven aan de afspraken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom de Kanjertraining? 
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, 

waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest 

of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft 

handvatten voor sociale situaties.  

 

De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vin-

den in de tekst van het Kanjerdiploma: 

 

• Hier ben ik 

• Het is goed dat ik er ben 

• Ik ben te vertrouwen 

• Ik help 

• Ik speel niet de baas 

• Ik lach niet uit 

• Doet iemand expres naar, dan denk ik:  

   Bekijk het maar! 

• Ik gedraag mij als een kanjer,  

   want ik ben een kanjer 
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Kerstboeken 

Het is een goede gewoonte om alle leerlingen met de Kerst een mooi boek te geven. Hiervoor heeft u 

van mij een mail ontvangen. Veel ouders hebben al een boek aangegeven. Helaas is op de dag van 

verzenden er veel misgegaan met mailwisseling tussen school en u. Er zijn ouders die geen mail hebben 

ontvangen, anderen wel.  

Daarom stuur ik naast deze nieuwsbrief ook de keuzebrief voor de kerstboeken nog een keer mee. 

Zie het als niet verzonden als u al een boek heeft doorgegeven. Geeft u geen keuze door dat ga ik 

ervan uit dat uw zoon of dochter de keuze van de Kinderboekenweek wil hebben: Oppasser voor een 

dag (groep 1/ 2 ) , Dokter Domoor (groep 3,4,5) of De geheime operatie (groep 6,7,8) 

 

 

Kinderboekenweken 

Wat een mooi thema “wat wil ik worden” . In beide locaties staat de boekentafel al weer klaar en zal er 
gewerkt worden binnen het thema van de Kinderboekenweek. Naast veel zelf lezen zal er ook voorge-

lezen worden aan elkaar. De leerlingen van de hogere groepen zullen voorlezen aan de leerlingen van 

de lagere groepen en de juffen en meesters zullen voorlezen in verschillende groepen. 

 

Leren lezen is net als het leren van viool spelen. De 

technieken leer je tijdens de les, maar het spelen van 

het instrument leer je door thuis te oefenen. Oftewel, 

lezen leer je alleen door het heel veel te doen. Met 

thuis een kwartier vrij lezen per dag, leest je kind in 

een jaar een miljoen woorden! Daarmee heeft je kind 

een enorme voorsprong.  

 

Kleuters die zijn voorgelezen weten meer woorden, kennen meer namen en klanken van letters en zijn 

beter in staat om klanken in woorden te identificeren dan kinderen die veel minder voorgelezen zijn. 

Kleuters vinden prentenboeken waar de dieren allerlei avonturen beleven fantastisch. 

Een voorbeeld hiervan is over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft.  

En Rupsje Nooitgenoeg eet zijn buikje rond, zodat het een vlinder kan worden. Deze boeken lenen zich 

er goed voor om uitgebreid te praten over de wereld om de kleuter heen.  Bijvoorbeeld het leven en de 

cyclus van een rups naar een vlinder is zo mooi uit te leggen. Kleu-

ters vinden het heerlijk om zelf te vertellen en verhalen te vertellen. 

Prentenboeken waar het verhaal alleen met plaatjes verteld wordt, 

zonder tekst, kunnen helpen om samen een mooi verhaal te maken. 

Door interactief voor te lezen, vergroot je de woordenschat van je 

kind. Bij interactief voorlezen stel je allerlei vragen over het boek. 

Lees het boek eerst zelf helemaal door. Denk vast na over de vragen 

die je straks kunt stellen. Kies een rustige plek  waar jij en je kind 

comfortabel kunnen zitten. Begin bij de voorkant van het boek.  

Wat ziet je kind? Lees de titel voor.  

Waarover denkt je kind dat het verhaal gaat? 

 

https://jufmaike.nl/leren-lezen-zo-help-je-je-kind/
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9922&url=http%3A//www.bol.com/nl/p/over-kleine-mol-die-wil-weten-wie-er-op-zijn-kop-gepoept-heeft/1001004001634637/&f=TXL&name=Over%20een%20kleine%20mol%20
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9922&url=http%3A//www.bol.com/nl/p/rupsje-nooitgenoeg/666759169/&f=TXL&name=Rupsje%20Nooitgenoeg
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Soorten vragen 

 

Welke vragen je stelt maakt niet zoveel uit. Veel met je kind praten over het boek is het belangrijkste. 

Er zijn verschillende soorten vragen. Bij de gesloten vragen geven de kinderen antwoord met ja en nee 

of met een vast antwoord. Is de jurk geel of blauw? Staat het verkeerslicht op rood?  

Met open vragen duik je in het boek en in de belevingswereld van het kind. Met een open vraag kan 

het kind meer vertellen. Wat denk je hiervan? Waarom zou dit en dit gebeuren? Heb je dit ook wel eens 

mee gemaakt en hoe was dat? Wat is het probleem in het boek? En wat de oplossing? Wat is het verloop 

van het verhaal? Hoe begint en hoe eindigt het? Na het voorlezen kun je de kinderen zelf laten vertellen. 

Blader het boek door en laat ze vertellen bij de illustraties. Praat over de voorspelling van het kind. 

Klopten zijn of haar ideeën over het verhaal? Heel veel voorleesplezier!! 

 

Dag van de leerkracht 

Wat een mooie verrassingen waren er afgelopen dinsdag op de dag van de leerkracht. Iedereen heel 

hartelijk dank voor het mooie tegeltje. Een mooi gebaar voor jullie juf of meester. 

Op de dag van de leerkracht willen we onze dank , waardering en respect uitspreken naar de juffen en 

meesters. Zij maken elke dag onderwijs.  

Namens CNS zijn alle collega’s verrast met een dopper! 
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 Parkeerproblemen Winckelweg 

Helaas werd ik gisteren gebeld door een bewoner van de Winckelweg. Zij ervaren veel problemen tij-

dens het halen en brengen van de kinderen. Vaak kunnen zij niet goed hun afrit af omdat er auto’s 
voor staan. Komt u met de auto dan wil ik u vragen om rekening te houden met de buurt. Het zou 

jammer zijn dat de handhaving ingeschakeld gaat worden en u misschien een bekeuring gaat krijgen. 

Samen moeten we dit oplossen. Denkt u ook eens aan de parkeerplaats bij het Museum, vaak is daar 

genoeg plek en het is een klein stukje lopen naar school. 

 

CJG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgroeien en opvoeden gaat niet vanzelf. Vragen stellen helpt. 

Wij geven antwoorden op kleine en grote      
vragen over opgroeien, opvoeden en              
gezondheid 

 
Slapen – eten – boze buien – zindelijkheid – ruzies – scheiding - …………………… 
 
Het CJG komt naar school! Jeugd- en gezinswerker Anniek Zwarteveld is betrokken bij de  

Immanuëlschool. Elke eerste woensdag van de maand is zij om 8.15 uur aan de Winckelweg.  

U kunt contact leggen om te kijken wat het CJG voor u en uw kind kan betekenen.  

Het CJG is laagdrempelig, vrijwillig en gratis. 

 

Adresgegevens 

Zorgplein De Enk 

Stationsplein 18a 

8071 CH Nunspeet 

06 82192566 

info@cjgnunspeet.nl 
 

mailto:info@cjgnunspeet.nl

