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Dankdag  

Wat fijn dat we woensdag weer met elkaar Dankdag mogen vie-

ren. Op de beide locaties zal er een sing in gehouden worden 

die georganiseerd is door één van de groepen 

 

Een mooi lied zingt over “tienduizend 
redenen tot dankbaarheid”: kun jij er 
10.000 bedenken? Dat is wel heel veel! 

Maar als je gewoon begint met kleine 

dingen kom je makkelijk tot 10. En als 

je merkt dat het best makkelijk is om er 

10 te bedenken kun je vast wel tot 100 

komen. Wanneer je samen met anderen 

praat over dingen waarvoor je dankbaar 

bent, breng je elkaar op nieuwe ideeën 

en wordt jullie lijst steeds langer. Nog geen 10.000 misschien, 

maar wel veel meer dan je van tevoren had verwacht!  

Op Dankdag willen we de Here God extra bedanken voor alles 

wat Hij ons geeft. 

 

Om je een beetje op weg te helpen, hier een paar redenen tot dankbaarheid: elke nieuwe dag, gezond-

heid, eten en drinken, papa en mama, kleren, speelgoed, een lekker bed, vrede, vrijheid, dieren, de 

prachtige herfstkleuren.  

 

Wat is de Heere goed voor je geweest. Je kon naar school. Je had eten en drinken. Er zijn mensen die 

van je houden en voor je zorgen. Je hebt kleren om aan te doen, een bed om in te slapen en een huis 

om in te wonen. Je hoort elke dag uit de Bijbel vertellen en lezen. Je mag elke zondag naar de kerk. De 

Heere zorgt goed voor ons. Daar mogen we Hem elke dag voor danken. Eén dag in het jaar  

is er een bijzondere dag om Hem daarvoor te danken: Dankdag! 

 

Verkeerssituatie Winckelweg 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u al bericht over een klacht vanuit de buurt over de verkeerssituatie aan 

de Winckelweg. De woensdag voor de vakantie heb ik een gesprek gehad met de buurvrouw. Ik begrijp 

haar zorg rondom de verkeerssituatie. Het gaat niet om het parkeergedrag maar wel over het gedrag 

van kinderen en ouders op de straat. Bijvoorbeeld kletsen met elkaar midden op de straat, kinderen die 

zonder toezicht lopen op de weg en kinderen die zomaar oversteken. 

De buurvrouw rijdt regelmatig rond 14.30 uur weg van haar huis en maakt zich dan grote zorgen over 

het feit dat ze misschien kinderen onder de auto krijgt. Deze angst zal ook bij u leven. Niets is heftiger 

dan een kind aanrijden. We willen u dan ook als buurt en team van school vragen alert te zijn op de 

verkeerssituatie, zodat het veiliger is voor iedereen. Alvast hartelijk dank! 

 

 

 

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 
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Tafeltennis  

In de herfstvakantie hebben een aantal kinderen van school meegedaan aan het 

tafeltennistoernooi. Van de organisatie hebben we alle scores gekregen. Wij zijn 

als Immanuelschool 5e geworden .Individueel zijn er 16e, 13e, 9e, 6e en 4e plek-

ken. Supergoed gedaan allemaal! We hopen dat je een fijne en sportieve dag 

hebt gehad. In de voorjaarsvakantie zal er opnieuw een toernooi georganiseerd 

worden. 

 

 

Gymkleding 

Het komt regelmatig voor dat kinderen geen gymkleding of 

gymschoenen bij zich hebben. Dit is wel nodig om goed te 

kunnen bewegen en te sporten. We willen u vragen om hier op 

toe te zien. Deze gymkleren zijn verplicht: kort broekje met 

shirt/gympakje en gymschoenen. (Geen gymspullen mee?  

Dan blijft uw zoon of dochter op school of doet niet mee met 

gym in de gymzaal.) 

 

 

Kinderen in actie voor voedselhulp 

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen via de nieuwsbrief van Voedselhulp Nunspeet: 

 

“Wat ons altijd extra blij maakt, is als kinderen zich inzetten voor 
kinderen van de Voedselhulp. Dat kan op verschillende manie-

ren. Zo hebben kinderen van de Immanuëlschool voor de zomer-

vakantie schoenendozen gevuld. Deze vrolijk versierde dozen 

zijn al een cadeau om te krijgen, maar ze zaten ook nog eens 

vol met leuke spullen om in de vakantie mee te spelen.  

Daarnaast hadden de kinderen er ook nog iets lekkers in gedaan. 

Kinderen van de Immanuëlschool: heel erg bedankt! “ 
 

Deze actie is voor de zomervakantie gehouden in groep 4.  

 

Ouderraad 

De opbrengst van de Bag2School was weer een mooi bedrag van € 130,80. Alle ouders die kleding hebben ge-

bracht super bedankt! 

 

Er zijn al veel bijdragen voor het schoolfonds ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u de bijdrage 

nog niet overgemaakt hebben, zou  dit dan binnenkort willen doen? Bedankt 
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Flessenactie Jaliene 

Dag allemaal, 

 

Iedere schooldag zag ik dat de tassen 🛍️ met flessen goed gevuld waren. 

Af en toe gaf ik een tas aan papa of mama mee om 08.30. De schuur raakte 

steeds voller en voller. Ik heb alle flessen in het gras gelegd en ben toen 

gaan sorteren. Dat was nog een grote klus. Op maandag in de vakantie ben 

ik naar de supermarkten 🛒gegaan om al die flessen in te leveren. Papa en 

mama hielpen mij en gelukkig deed Joëlle ook mee. Het was een gezellige 

dag en aan het einde van de dag had ik €126.80 verdiend voor de weeskin-
deren in Ghana. Echt een super mooi bedrag want samen met alle giften die 

ik kreeg kan ik een cheque gaan overhandigen van in totaal €450.00 💰  

 

Allemaal super bedankt 🥳 ik ben echt heel blij want nu kunnen de kinderen 

in Ghana heel veel gaan kleuren, stiften en knutselen! 🎨🧶 

 

Groetje uit groep 4, Jaliene  

 

Kinderboekenweek 

Vorige week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een bezoek van de kinderboekenschrijf-

ster Henriët Koornberg- Spronk. Wat een interessante les was dit voor de bovenbouw. Beroepen raden, 

een quiz spelen en zelf een voorkant bedenken voor een boek. Sommige kinderen zijn enorm geïnspi-

reerd toen bleek dat Henriët haar eerste boekje heeft geschreven in groep 6! 

We zijn benieuwd naar alle schrijvers in de dop.  
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Welkom in de Verrekijkergroep! 

Er is op school extra hulp voor kinderen die moeite hebben met lezen, spellen of 

rekenen. Maar er is ook aandacht voor kinderen die de schoolvakken met gemak 

kunnen volgen en extra uitdaging nodig hebben. Die uitdaging is nodig, omdat kin-

deren die het lijkt ‘aan te komen waaien’ ook moeten leren om door te zetten als iets 
niet direct lukt. Maar als alle vakken je goed afgaan, wanneer moet je op school dan 

doorzetten? En als je altijd goede scores hebt, hoe leer je dan omgaan met fouten 

maken of een 'slecht’ resultaat halen? 
 

Dat doen we in de Verrekijkergroep. Van groep 1 tot en met 8, iedere groep op zijn eigen manier en 

niveau. De extra uitdaging bestaat eruit dat kinderen moeilijker rekenwerk maken, nieuwe vakken krij-

gen en projecten doen, in een werkboek of op internet. Ook spelen ze Smartgames. Een Smartgame is 

een spel dat je alleen kunt spelen en waarin de moeilijkheidsgraad oploopt naarmate je verder komt. 

Door een Smartgame te spelen oefenen kinderen o.a. met concentreren en doorzetten. Andere doelen 

waar aandacht aan besteed kan worden zijn: samenwerken, zelfstandig werken, jezelf motiveren, plan-

nen, fouten durven maken/omgaan met frustraties, vragen durven stellen. Kinderen leren in de Verre-

kijkergroep dat niet altijd alles makkelijk gaat, maar dat ze zich soms ook ergens voor moeten inspan-

nen. De kinderen krijgen werk mee om in de eigen groep verder aan te werken. Zo worden ze ook in de 

klas uitgedaagd met moeilijke(r) taken. De lessen in de Verrekijkergroep worden verzorgd door juf Thea 

Vosselman. 

 

Bij kleuters sluiten we aan bij het thema dat in de groep behandeld wordt. We denken bij Verkeer bij-

voorbeeld na over waarom een step geen fiets is: wat zijn de overeenkomsten en verschillen? De kleuters 

krijgen een Smartgame mee naar de klas, om daar te oefenen met doorzetten. Iedere week kijken we 

hoever de kinderen gekomen zijn. In de Verrekijkergroep spelen we ook (moeilijker) gezelschapsspellen 

en coöperatieve spellen, waarbij je moet samenwerken om samen te winnen (of te verliezen). 

 

In groep 3 doen we moeilijk rekenwerk met Rekentijger. Dat is af en toe pittige kost! We werken in een 

boek van Prik en Ko, waar kinderen (beter) leren zoeken in taal en informatie. In de woorden van de 

kinderen: "Je leert hoe je moeilijke dingen moet doen” en: "Je leert goed nadenken.” 
 

Groep 4 rekent met werkboeken van RekenXL, beleeft ook avonturen met Prik en Ko én heeft projecten. 

Bij rekenen leerden we wat een priemgetal is en hoe we valse munten kunnen ontmaskeren. Bij taal 

leerden we hoe we een woord kunnen vinden in het woordenboek. 

 

Vanaf groep 5 wordt het extra werk voor taal en rekenen in de eigen groep aangeboden, waardoor er in 

de Verrekijkergroep ruimte komt voor Engels, Chessity (online leren schaken), grotere projecten en wis-

kunde (vanaf groep 7). Smartgames komen ook aan bod. Denk bij projecten aan: webkwesties of web-

paden (over allerlei onderwerpen die aansluiten bij wereldoriëntatie), techniekopdrachten (bijvoorbeeld 

Bouw een wolkenkrabber van papier, Maak een NASA-vliegtuig), PowerPointpresentaties over een geko-

zen onderwerp, filosoferen en debatteren. Groep 6 t/m 8 heeft jaarlijks een (korte) spreekbeurt in het 

Engels. In groep 7 en 8 formuleren de kinderen leerdoelen waaraan ze willen werken.  

Door deze kinderen extra uit te dagen, hopen we dat hun motivatie, zelfvertrouwen en plezier in leren 

toenemen! 
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CJG 

Woensdag 3 november is Anniek Zwarteveld weer bij ons op school (locatie Winckelweg). 

Heeft u vragen loop dan even naar haar toe. Anniek loopt samen met juf Anne-Marie op het schoolplein 

en ook na aanvang van de school is Anniek beschikbaar. 

 

Hieronder nog even een kennismaking met Anniek. 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Graag zou ik mij willen voorstellen.   

Ik ben Anniek Zwarteveld en werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

in Nunspeet.  

Het CJG is er voor je als je vragen hebt over het opvoeden en de ontwikkeling 

van je kind. Vanaf de kinderwens totdat het kind volwassen is.  

 

Vanuit het CJG ben ik betrokken bij de Immanuëlschool als contactpersoon.  

Dit houdt in dat de school de mogelijkheid heeft om bij jou als ouder aan te 

geven dat je contact op kan nemen met mij als er vragen zijn rondom het opvoe-

den en/of de ontwikkeling van je kind. Wanneer het wenselijk is voor jou, als 

ouder kunnen we ook eerst een gesprek met ouders, school en het CJG organi-

seren om samen te kijken wat (eventueel) nodig is voor jouw kind/gezin.  

 

Ik  ben telefonisch en via de mail bereikbaar voor kleine en grote opvoedvragen. Wanneer het wenselijk 

is kunnen gesprekken ook online plaats vinden.  

 

Contactgegevens: 

Anniek Zwarteveld  

06-82192566 

a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl 

 

Algemeen:  

www.cjgnunspeet.nl  

0341-799902 

 

Groeten,  

Anniek Zwarteveld                                                                            Stationsplein 18a, 8071 CH Nunspeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl
http://www.cjgnunspeet.nl/
http://www.cjgnunspeet.nl/
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