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Identiteit 

De afgelopen maand stonden de bor-

den in het teken van Bidden. De groe-

pen 4 en 5 hebben samen gesproken 

over alle gebedspunten die er zijn: voor 

jezelf, je familie, school, de wereld en 

reinigen (dingen die niet zo bedoeld 

zijn). 

 

Ze hebben hiervoor samen naar de  

tekst uit Filippenzen 4:  6 en 7 gekeken. 

“Wees over niets bezorgd maar vraag in alle omstandigheden 

Aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal 

de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren.” 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuterinloop 

 
Na de herfstvakantie zijn wij bij de kleuters gestart met een inloop op de dinsdag- en donderdagochtend. 

Tijdens de inloop doen de kinderen verschillende spellen/activiteiten. De gekleurde cirkel geeft aan welk 

spel of welke activiteit de kinderen moeten doen. De spellen rouleren totdat elk groepje het spel ge-

speeld heeft. Als iedereen alle activiteiten gedaan heeft, beginnen we met een nieuw spellen- en activi-

teitencircuit.   

  

Het doel van de inloop is het gericht observeren van hoe de kinderen binnenkomen die dag. Ze kunnen 

bij binnenkomst ook gelijk hun verhaal aan elkaar en de juf kwijt. Ook kan je als leerkracht, net als 

tijdens het spelen en werken, goed observeren wie wel en niet goed tot spel komt binnen de aangeboden 

activiteiten. Daarnaast heb je als leerkracht de mogelijkheid om na het lopen van je ‘opstartronde’ mee 
te spelen bij een spel/activiteit dat aansluit bij de BOSOS-doelen. Als leerkracht doe je steeds hetzelfde 

spel of dezelfde activiteit mee, zodat je alle kinderen observeert en één keer in de twee weken bij jou 

‘aan tafel’ hebt.  

April  

Wo 6  CJG op school 

Do 7 
Uitdelen Paaseitjes 

actie 

Do 14 

Paasfeest alle leer-

lingen starten aan 

de Winckelweg 

Vr 15 Goede Vrijdag 

Ma 18 Tweede Paasdag 

Wo 20 en 

Do 21 
Eindtoets groep 8 

Vr 22 Koningsspelen 

25april 

t/m 6 mei 
Meivakantie 

Wo 27 Koningsdag 

Mei  

Ma 9 
Start na de  

meivakantie 
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We hebben de inloop nu vanaf de herfstvakantie gedaan en we merken dat de 

kinderen het erg leuk vinden om op een spelende manier de dag te beginnen. We 

zien ook dat de kinderen de aangeboden spellen en activiteiten sneller uit zichzelf 

kiezen tijdens het spelen en werken.  

Op de dinsdag- en donderdagochtend kan het voorkomen dat de kinderen niet of 

minder enthousiast zwaaien dan normaal, want ze zijn gelijk druk met hun spel 

of activiteit! 😉  

 

 

Kleuters halen/brengen  

Beste ouders van leerlingen uit de groepen 1/2, vanwege de maatregelen rondom Corona werden de 

kleuters buiten opgevangen door de juf. Wij hebben de afgelopen periode gemerkt dat deze manier erg 

fijn is voor de kinderen. De juf kan vanaf het moment dat de lessen beginnen meteen alle aandacht 

richten op de kinderen en het brengt meer rust in de klas. Toch vinden we het ook belangrijk dat jullie 

als ouders weer de gelegenheid krijgen om samen met jullie kind de klas in te 

gaan om te bekijken wat je kind heeft gemaakt en geleerd. 

 

De komende weken willen wij op de volgende manier gaan 

werken:  We houden 2 keer een kijkmoment voor de ouders. 

Dit zal op een vrijdagmorgen en woensdagmorgen zijn. 

Na de 1e bel mag u met uw kind meelopen naar binnen. 

De kinderen hangen hun jas op en ruimen hun tas op. 

De juf is in de klas en de ouders brengen hun kind in de klas.  

In de klas mogen ze hun werkjes aan jullie laten zien en dan 

gaan zij op hun eigen stoel zitten. 

Dit kijkmoment duurt tot 8.40 uur, dan start de juf met de 

les. 

 

De kijkmomenten zijn op:  vrijdag 8 april en woensdag 20 april 

Uiteraard zullen we dit evalueren en beslissen of we op dezelfde manier verder gaan. 

We hopen dat we op deze manier alle ouders weer in de school mogen begroeten en ontmoeten! 

 

Hartelijke groet namens alle kleuterjuffen. 

 

Paasfeest 

Op donderdag 14 april vieren we met alle leerlingen het Paasfeest.  

Dit doen we met elkaar op de locatie Winckelweg. We starten om 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt. 

Na het eten gaan we samen zingen. De Paas-sing in zullen we, als het weer het toelaat, buiten houden. 

Wat zal dit een mooi moment zijn met elkaar. We mogen stil staan bij de Opstanding van Jezus uit de 

dood. “Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!!” 
De leerlingen van de Randweglocatie worden die morgen op de Winckelweg verwacht. Na de sing in 

zullen we als groepen lopend en fietsend naar de Randweg gaan.  
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Huisvesting 

U volgt waarschijnlijk met veel belangstelling alle berichten 

rondom de huisvesting van onze school en Aventurijn.  

De laatste brief die u heeft ontvangen ging er over dat wij als 

Immanuelschool 4 lokalen in gebruik gaan nemen aan de Rand-

weg en 8 lokalen aan de Winckelweg. In de volgende fase zullen 

we bekijken hoe we dat op de beste manier vorm kunnen geven. 

Hierbij zijn er gesprekken rondom de  invulling van het samen-

gaan in één schoolgebouw  van: Aventurijn, Immanuelschool, 

kinderopvang Kleurrijk en BSO Villa Kakelbont (SKN). Dus kort 

gezegd, hoe gaan we het gebouw zo goed mogelijk inzetten zodat iedereen goed onderwijs kan geven 

en er een goede opvang is. Het aantal lokalen dat beschikbaar is op de Winckelweg en Randweg is 

genoeg om net als dit jaar 12 groepen te vormen.  

 

Terugblik studiedag 25 februari 

Tijdens de studiedag voor de voorjaarsvakantie hebben wij als team samen gekeken naar het werken 

met Wereld in getallen 5 (rekenmethode) en naar het voorbereidend rekenen voor groep 1 en 2.  

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben samen met Dick Vijge verdiepend gekeken naar de methode. 

Daarna zijn we samen in gesprek gegaan over de doorgaande lijn en de afspraken. Dit heeft inmiddels 

een vervolg gevonden in klasse bezoeken van onze reken coördinator.  

 

Bij de bespreking met de leerkrachten van groep 1 en 2 hebben we een keuze 

gemaakt voor het rekenonderwijs in de kleutergroepen. U heeft ze misschien 

al zien staan; Met sprongen vooruit is het geworden en we hebben inmiddels 

alle materialen aangeschaft om zo de kleuters op een speelse manier passend 

binnen de thema’s het rekenen aan te beiden. 
 

Naast samen nadenken over rekenen hebben we ook samen genoten en een stukje teambuiliding ge-

daan. Na een lange periode van digitaal vergaderen, kleinere groepjes en elkaar op afstand houden was 

het weer fijn om met elkaar samen te zijn en elkaar te ontmoeten. 

 

Oudergesprekken 

In de agenda staan weer oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn vooral op uitnodiging van de 

leerkracht. Of u kunt zelf een gesprek aanvragen via de leerkracht van uw zoon of dochter. Heeft u 

specifieke vragen of wilt u bijvoorbeeld ingezette hulp evalueren met de leerkracht dan kunt u dit aan-

geven via de mail. Samen kunt u dan in de week van 7 t/m 13 april een afspraak maken voor een gesprek.  

Er komt geen inschrijfmogelijkheid via Parro. 

 

In het kort: 

• Oudergesprek op uitnodiging van de leerkracht 
• U kunt zelf een gesprek aanvragen via de mail van de leerkracht (of via school) 
• Samen plannen jullie een gesprek 
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Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april zijn de landelijke koningsspelen. Net als de andere jaren is er voor de groepen van alles geor-

ganiseerd. Zo starten we met het Koningsontbijt, dan de gezamenlijke start met het lied van de Koningsspelen.  

 

• Groep 6, 7 , 8 en triade 7 /8 : Nunspeet Beweegt organiseert weer 
een mooie sportdag. De juiste informatie hierover ontvangen wij 
nog. Wel kan ik u zeggen dat de kinderen op de fiets naar school 
moeten komen, omdat we naar een andere sportlocatie zullen gaan. 

Ontbijten op school. 

 

• Groep 3, 4, 5 en triade 4/5/6 : gaan naar de Stakenberg.  
De juiste informatie over deze dag ontvangt u via de leerkrachten. 
Ontbijten thuis. 
 
• Groep 1 en 2 : spelletjesmorgen op het schoolplein 

Ontbijten op school. 

 

 

IPC kijkmoment 
Wat fijn dat er meer mogelijkheden zijn met het weer uitnodigen van ouders op school. 

Zo kunnen we u ook de komende periode weer uitnodigen om het IPC project te komen 

bekijken.  

 

De ouders van groep 5 (ook uit groep 4/5), groep 6 en triade 4/5/6 zijn van harte 

welkom op donderdag 7 april. U bent welkom om samen met uw kind te kijken en te 

luisteren wat er allemaal is geleerd bij het thema “de actieve planeet”. Uw zoon of doch-
ter kan er vast en zeker veel over vertellen. 

 

U bent welkom tussen 8.30 en 8.45 uur.  

Belangrijk hierbij om te noemen is dat het geen kijkavond is van een project. Uw eigen zoon of dochter gaat u laten 

zien wat hij of zij geleerd heeft binnen dit thema, ze kunnen er vast veel over vertellen.  

 

De ouders van groep 7, groep 8 en triade 7/8 zijn binnenkort ook van harte welkom. De juiste datum en tijd hoort 

u nog van ons. Uw zoon of dochter kan dan alles vertellen over het thema: “nieuwe materialen” en de daarbij horende 
textielrace. 

 

We willen u wel vragen om met maximaal 1 ouder per kind te komen. Dit om de aantallen toch nog zo beperkt  

mogelijk te houden. 

 

 

Paaseitjes 

Wat fijn dat er weer zoveel paaseitjes zijn verkocht. Donderdag 7 april zullen 

alle zakjes klaarliggen om mee te gaan naar huis. Geeft u een grote tas mee. 
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CJG 

Woensdag 6 april 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. 

Vanuit het CJG is Anniek betrokken bij de Immanuëlschool als contactpersoon.  

 

Contactgegevens: 

Anniek Zwarteveld  

06-82192566 

a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl 

 

 

 

Textiel race 
 

Nog een klein weekje te gaan… doet u nog mee!! 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op school doen wij mee aan de textielrace.  

Dit houdt in dat we textiel inzamelen zoals o.a. oude en kapotte kleding, maar geen vies of nat textiel. 

Daarmee kunnen we een schoolreisje winnen!  

Heeft u textiel in huis en u gebruikt dat niet meer, dan zouden wij dat graag willen ontvangen. 

De textielrace loopt vanaf maandag 14 maart en eindigt op vrijdag 7 april om 9.30 uur. Inleveren van 

maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 14:30 uur, behalve op woensdag dan tot 12.15. Voor meer info zie 

de onderkant van deze brief.  

Als u textiel wilt inleveren gooi a.u.b. niet het textiel in de bak, maar leg het in de hal van de school. 

(wij moeten dit eerst wegen) 

 

 

 

Hartelijke groet leerlingen groep 7 en 8 

van de Immanuelschool 

 

 

 

 

 

Website textielrace: https://textielrace.nl/  

Hier kunt u ook een afspraak maken dat wij het bij u ophalen 

 

 

 

mailto:a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl
https://textielrace.nl/
http://www.cjgnunspeet.nl/
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Afscheid juf Mery 

Woensdag was de laatste werkdag van juf Mery bij ons op school. Een heel speciale dag werd het met 

alle ridders en jonkvrouwen/prinsessen in de school. Een onvergetelijk feest voor de kinderen, maar ook 

voor de juf. 

We willen Mery bedanken voor alles wat ze heeft mogen betekenen voor haar kinderen in de groep, voor 

u als ouders en voor ons als collega’s. Nu een nieuwe start op een andere school met een andere groep 
kinderen. En zoals de juf het zelf verwoordde op Parro naar de ouders: “Soms moet je keuzes maken die 
heel dubbel voelen en dit is er één van, want wat ga ik de kinderen missen.” 
 

We wensen juf Mery al het goede toe in haar nieuwe baan en op haar nieuwe plek. 

Ga met God en Hij zal met je zijn!! 

 

Maandag is juf Marene Tessemaker gestart in groep 1/ 2 C. Juf Marlene staat op maandag en dinsdag 

voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal juf Petra voor de groep staan. 

We wensen juf Marlene een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


