
 

Immanuël-Nieuws 
Schooljaar 2021/2022 
 

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 8, 24 februari 2022 

 

8 

 

 

 

Studiedag 

Vrijdag 25 februari zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten heb-

ben samen een studiedag en een teambuildingsuitje. Tijdens de 

studiedag willen wij als team samen werken aan de verbetering 

van het rekenonderwijs. We gebruiken inmiddels al ruim een 

jaar de methode Wereld in getallen 5. Het is tijd om daar nu 

verdiepend mee bezig te zijn onder leiding van iemand van de 

uitgeverij zelf. 

De onderbouw gaat zich richten op het rekenen van kleuters en 

op beredeneerd aanbod. Welk aanbod hebben wij in de groep, 

hoe halen wij de doelen en op welke manier. We zijn blij als we 

aan het einde van de dag een keuze gemaakt hebben voor welk 

aanbod op rekengebied  we willen inzetten in de kleutergroe-

pen. 

Natuurlijk is er ’s middags even tijd voor een stukje ontspanning 
met elkaar. Goed om als team met elkaar bezig te zijn en elkaars 

kwaliteiten te zien.  

Wij kijken uit naar vrijdag. 

 

Maatregelen 

Vanaf vrijdag zijn er opnieuw meer versoepelingen. Ook voor 

school komen die er gelukkig weer aan. Na de vakantie hoort u 

hier meer over. Wat wel blijft, zijn de zelftesten voor de leer-

lingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten. 

Ik wil u vragen om, voordat de kinderen weer naar school komen 

op maandag 7 maart, eerst een zelftest te doen. Corona is nog 

steeds onder ons ook al komen er versoepelingen. 

 

 

 

Februari  

Do 24 Rapport 1 

Vr 25 Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

Maart  

Wo 9 Biddag 

Di 29 Theoretisch 

Verkeersexamen 

Groep 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantie 
Na een periode van hard werken is het 

voor de kinderen tijd om te ontspannen. 

Zo mooi om te zien dat kinderen juist 

ook in deze tijd zo flexibel zijn en thuis-

werken en schoolwerken met elkaar 

kunnen afwisselen. 

Maar het is goed dat de druk er even af 

is, er meer ontspanning mag zijn en 

vooral even rust. Wat langer blijven lig-

gen op bed, fijn spelen met je eigen 

speelgoed en hopelijk veel buiten spe-

len. 

Wij wensen iedereen een heel goede va-

kantie. Blijf gezond!! 

 

Rapport 
Deze week zijn de meeste rapportge-

sprekken afgerond en is het rapport 

meegegeven naar huis. Dit keer voor 

sommige groepen zelfs twee maal. 

Want wij hebben als team een nieuw 

rapport ontworpen. De stuurgroep 

heeft dit hele proces aangestuurd, er is 

veel gesproken over de inhoud, de ma-

nier van invullen en alle andere zaken. 

Na het oefenen met het invullen en weer 

een keer bijschaven is dit het mooie re-

sultaat geworden. 

Wij zijn blij met het nieuwe rapport, 

waarbij we meer zaken kunnen aange-

ven en waarin u uw kind ook kunt vol-

gen met de prachtige tekeningen. 
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Paaseitjes 

Deze week zijn ook de papieren meegegaan voor de paaseitjesactie. Elk jaar houden wij met de ouder-

raad twee acties: de speculaas- en de paaseitjesactie. De opbrengsten van deze acties komen deels ten 

goede aan goede doelen of aan spullen voor in de groepen. 

Dit keer hebben we met elkaar gekozen voor een mooie afsluiting van het schooljaar. Dit schooljaar 

stond toch weer voor een groot gedeelte in het teken van corona. Ver-

schillende activiteiten werden weer op een aangepaste manier vorm-

gegeven. 

Om toch het schooljaar goed met elkaar af te sluiten organiseren wij 

altijd een Sing-out op de laatste schooldag. Om een extra feestelijk 

tintje te geven aan deze afsluiting willen we graag Marcel en Lydia 

Zimmer uitnodigen om samen met ons te zingen en God groot te ma-

ken. 

Doet u mee met paaseitjes verkopen, zodat we deze afsluiting goed 

kunnen realiseren? Alvast hartelijk dank!! 

 

 

Tafeltennis 

Voor deze vakantie hebben kinderen zich opgegeven voor het 

tafeltennistoernooi. 

Alle leerlingen die meedoen: heel veel plezier en succes!! 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Op 11 februari werd de voorleeswed-

strijd gehouden. Helaas was dit digi-

taal en zaten alle voorlezers van 

Nunspeet thuis in een lekkere stoel 

of op de bank. Joshua de Jong is de 

voorleeskampioen van onze school 

en heeft die avond heel goed voorge-

lezen. Helaas heeft hij niet gewon-

nen maar wij zijn allemaal super 

trots op hem!!  

Goed gedaan Joshua. 

 

 

 

 

 

 

Batterijen 
In de afgelopen drie jaar heeft Immanu-

elschool 144 kg lege batterijen ingeza-

meld. Daar zijn we heel blij mee, want 

lege batterijen zitten nog vol pluspun-

ten. Ingezamelde batterijen leveren 

waardevolle metalen op, zoals ijzer, 

lood, zink en mangaan. Daar maken we 

weer nieuwe producten van. Fietsen, 

brilmonturen, pannen, bestek, leidin-

gen of dakgoten... en nog veel meer. 

 

Als school spaar je € 0,25 per ingeza-
melde kilo lege batterijen. Dat betekent 

dat Immanuelschool  

€ 36,00 heeft gespaard. Iedereen die 

mee heeft gespaard, dank je wel!! 

En we sparen gewoon nog even verder!! 
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Schoolreisje 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Op dinsdag 24 mei hopen we op schoolreisje te gaan en met de kinderen een gezellige dag te hebben. 

De kinderen zijn vast nieuwsgierig waar ze naartoe gaan. 

De groepen 1 en 2 zullen de Flierefluiter in Raalte spelend ontdekken.  

De kinderen van groep 3 en 4 gaan schatgraven in Zeumeren.  

De groepen 5, 6 ,7 en Triade zullen op avontuur gaan in Avonturenpark Hellendoorn.  

(Let op! We maken geen gebruik van het Aquaventura slidepark!) 

  

 

 

Dankzij de sponsoring van een bus door VTS-Tours heb-

ben we de kosten lager kunnen houden.  

We willen VTS-Tours hiervoor via deze weg graag extra  

bedanken!! 

 

We zijn uitgekomen op een bijdrage per kind van:  

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 € 15,- per kind.  

Voor de kinderen uit de overige groepen € 17,50 per kind.  
Hiervan worden de bus, de entree en het smulpakket betaald. 

 

 

 

U kunt het gehele bedrag voor 25 april a.s. overmaken op rekeningnummer NL21RABO0314781846 

t.n.v. Ouderraad Immanuëlschool.  

Wilt u daarbij duidelijk vermelden de voornaam, achternaam en de groep van uw kind(eren).  

 

Verdere informatie over vertrek- en aankomsttijden volgen te zijner tijd.  

We zien uit naar een gezellig dag van plezier en ontspanning! 

 

Groeten van het team Immanuëlschool 
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Vooraankondiging: KOPP/KOV training   

Samenwerking preventiemedewerkers van Tactus verslavingszorg en mantelzorgconsulenten van uit de regio. 

 

 

 

KOPP/KOV is een training voor kinderen van ouder(s) met psychische problemen en/of een verslaving.  

Het is voor een kind niet gemakkelijk wanneer één van zijn ouders psychische problemen heeft of verslaafd is. 

Ouders willen het beste voor hun kind en willen de kinderen niet met hun ziek-zijn belasten. Toch voelen kin-

deren feilloos aan wat er aan de hand is. Ieder kind gaat op zijn eigen manier om met de situatie thuis. In deze 

situaties verdienen zowel ouders als kinderen zorg, aandacht en steun. 

Inhoud van de training:  

De KOPP/KOV-training is een spel-werk-groep die bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur voor kinderen van 8 

t/m 12 jaar in Nunspeet (start 10 mei) en voor kinderen van 12 t/m 16 jaar in Harderwijk (start 12 mei). Het 

doel van de training is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen. 

Hier kunnen kinderen/ jongeren elkaar ontmoeten, herkenning en vragen delen, leren om hierover te praten 

en/ of een luisterend oor vinden.  

Door middel van kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden krijgt de jongere meer zelfvertrouwen en 

inzicht in wat het zelf kan. Ook leert de jongere om de relatie met zijn ouder(s) vorm te geven en zijn eigen plek 

in het gezin weer te vinden.   

De trainingen voor 8 t/m 12 jarigen vinden plaats in “het Venster” in Nunspeet van 16.00-17.30 uur 

De trainingen voor 12 t/m 16 jarigen vinden plaats bij het “Talenthouse” in Harderwijk van 19:00-20:30 uur. 

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 

 

Aanmelden: 

Kent u een kind dat in aanmerking komt voor de KOPP/KOV- training? Of is deze training iets voor uw kind? 

Neem voor meer informatie of aanmelden voor de groep 8 t/m 12 jaar met: Tactus Verslavingszorg via x.vande-

poppe@tactus.nl of met  Steunpunt Mantelzorg via m.beens@mantelzorg-nunspeet.nl. 

 Voor de groep 12 t/m 16 jaar neemt u contact op met:  Tactus Verslavingszorg via r.spoel@tactus.nl of met  

Zorgdat via irenemolendijk@zorgdat.nl 

 

 

 

 

2 groepen: 8-

12 en 12-16 

jaar 

Regio NW Ve-

luwe 

mailto:x.vandepoppe@tactus.nl
mailto:x.vandepoppe@tactus.nl
mailto:m.beens@mantelzorg-nunspeet.nl
mailto:r.spoel@tactus.nl
mailto:irenemolendijk@zorgdat.nl
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