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Ouders welkom 
Op woensdagmorgen 29 juni staan de deuren open van de groe-
pen 3 t/m 8. In groep 5 t/m 8 kunnen de kinderen u laten zien 
wat ze de afgelopen periode met het IPC project geleerd hebben. 
Groep 3 en 4 zetten hun deuren open om te komen kijken, even 
mee te lezen of een spelletje te spelen met uw kind. 
Iedereen is van harte welkom tussen 8.25 en 8.45 uur. 
 
Elke vrijdagmorgen zijn de ouders van de groepen 1 en 2 van 
harte welkom in de groep. 
Samen een spelletje doen en de werkjes en hoeken bekijken.  
Ook u bent van harte welkom voor de open inloop tussen 8.25 
en 8.40 uur. 

 
 

Identiteitsbord 
De afgelopen periode heeft groep 3 de borden in onze gangen 
mooi gemaakt. Dit keer met het thema Hemelvaart en Pinkste-
ren. Ze hebben gekozen voor een mooi werkje rondom de He-
melvaart waarop duidelijk te zien is dat Jezus achter de wolken 
verdwijnt en niet meer zichtbaar is voor Zijn discipelen. De tekst 
die ze daarbij hebben gebruikt: “Toen Hij dit gezegd had, werd 
Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, 
zodat ze Hem niet meer zagen” Handelingen 1: 9 
 
Tijdens de  Sing ins hebben de leerkrachten met de kinderen stil 
gestaan bij het Pinksterfeest. Bij de onderbouw werd het beeld 
van het water gebruikt om de Drie eenheid van God de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest uit te kunnen leggen. 
Water kan uit 3 vormen bestaan; stromend water, bevroren wa-
ter (ijs) en kokend water (stoom) Toch blijft het alle drie water, 
alle drie in een andere vorm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni  

23 -29 Oudergesprekken 

Vr 24 Beachvolleybal 

Ma 27 Studiedag 

Woe 29 
Inloopmoment 
8.25 – 8.40 uur 

Do 30 Wisselmoment 

Juli  

Vr 1 Rapport mee 

Ma 4 
Afscheidsavond 
groep 8 

Vr 8 Start Zomervakantie 

Augustus  

Ma 22 
Start Schooljaar  
2022 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas gaat er dit jaar een aantal leden 

van de ouderraad stoppen met hun 

werkzaamheden voor de school. We zijn 

dan ook zeer dringend op zoek naar 

nieuwe leden voor de ouderraad.  

U bent als ouderraadslid ondersteunend 

bezig bij de verschillende activiteiten. 

Denk aan het Sinterklaasfeest, Paasont-

bijt, schoolvoetbal enzovoort. 

Elk ouderraadslid heeft eigen taken en 

verantwoordelijkheden om zo alle be-

zigheden te verdelen. 

De ouderraad bestaat uit een aantal ou-

ders en 2 leerkrachten.  

Heeft u vragen of wilt u zich al aanmel-

den dan kan dat via:  

ouderraadimmanuel@gmail.com 

 

 

mailto:ouderraadimmanuel@gmail.com
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Themaweek 

Van 13-17 juni hebben we op school een themaweek met aansluitend een kerkdienst. Deze week zijn 
we op school, thuis en in de kerk aan het ontdekken wat ‘zegen’ betekent. Je hoort wel eens dat mensen 
elkaar de ‘zegen van God’ toewensen.  
Of dat iemand zich ‘gezegend’ voelt wanneer hij of zij iets kostbaars krijgt. Deze week mag je leren dat 
God je elke dag Zijn zegen wil geven, omdat hij zoveel van jou houdt. Hij heeft je met liefde gemaakt. 
Als je Zijn zegen krijgt, mag je daar ook van uitdelen. Zo kunnen anderen door jou heen zien, Wie God 
is. Deel jij ook uit?  In het uitnodigingsboekje staat een Bijbelrooster om thuis mee te doen en een 
overzicht van alle erediensten. Inmiddels zijn veel groepen al begonnen aan mooie werkjes voor in de 
kerk. 

 

(Zomer) kleding 
Onze school is een christelijke school. Wij dragen het christelijk 
gedachtegoed in de geest van de grondslag van de Vereniging 
voor Christelijke Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet uit. Wij 
helpen de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de chris-
telijke geloofsleer. Bovenstaande heeft consequenties voor ons 
handelen met en naar elkaar. Wij zullen op onze scholen uitin-
gen van andere godsdiensten niet toestaan. Vanuit onze over-
tuiging willen wij respect hebben voor het lichaam met invoe-
lingsvermogen voor omgangsvormen en goede zeden. Om die 
reden accepteren wij geen uitdagende kleding. D.w.z. geen na-
veltruitjes, hele korte broekjes, geen kleding met seksueel ge-
tinte of uitdagende teksten, geen kleding met doodshoofden of 
anderszins aanstootgevende afbeeldingen. Dit geldt ook voor 
andere zaken die de school binnen komen. Wij denken daarbij 
aan tassen, etuis, mappen enz.  
Uit het oogpunt van fatsoenlijke omgangsvormen is het dragen 
van hoofddeksels en zonnebrillen binnen de schoolgebouwen 
verboden. Dat betekent onder meer dat het dragen van een ba-
seballpet, ijsmuts e.d. onder schooltijd niet is toegestaan. Van 
medewerkers en stagiaires vragen wij dat ze zich netjes en cor-
rect, kortom representatief kleden. Behalve oorbellen worden 
zichtbare piercings niet toegestaan. We werken aan een sfeer 
waarin iedereen zich prettig voelt en daarbij speelt ook kleding 
een grote rol. 

 

Wisselmoment groep 1 t/m 7 
Op donderdagmorgen 30 juni willen we met alle leerlingen weer kennismaken in de volgende groep. Op 
die morgen zullen we vanaf 8.30 uur gaan wisselen naar de groep waar we volgend jaar in zitten rond 
9.15 uur gaan we dan weer terug naar de huidige groep. Zo zullen de leerlingen van groep 2 kennis 
maken in groep 3 en de kinderen van groep 3 zullen kennis maken in groep 4 en zo verder. De kleuters 
die gaan starten na de zomervakantie heten we dan ook vast welkom op school. Zij komen tot 9.15 uur 
kennismaken met de school en hun juf(fen). Groep 8 (ook Triade 8) start die donderdagmorgen om 9.30 
uur. Alle leerlingen die gaan starten in de Triade groepen hebben op dinsdagmiddag 28 juni hun ken-
nismakingsmoment. Zij worden om 13.00 verwacht in hun nieuwe groep en zullen om 14.30 klaar zijn 
met de kennismaking. 

Verhuismoment 
Op donderdag 7 juli hebben we een ver-

huisdag gepland. Dan zullen de spullen 

van de Randweglocatie naar de Winckel-

weg locatie gebracht worden. Omdat dit 

vooral de leerlingen treft van de triade 

groep 4/5/6 hebben wij besloten dat zij 

die donderdag thuis mogen blijven. 

De leerkrachten en alle andere helpers 

zullen dan de tafels, stoelen, kasten en 

al het andere materiaal verhuizen. Op 

die dag is het onmogelijk om les te ge-

ven in de triade 4,5,6. 
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Oekraïne – kinderen voor kinderen 
Iedereen die in de periode voor de meivakantie spullen heeft 
meegenomen voor Oekraïne willen we heel hartelijk danken. 
Wat is het fijn om als school zo met elkaar iets te kunnen en 
mogen betekenen voor anderen in nood. Namens de stichting 
Barnabas het volgende stukje: 
“Een groot deel van de vluchtelingen bestaat uit moeders met 
kinderen. Daarom is er speciaal aan de kinderen gedacht. In 
samenwerking met de Immanuelschool in Nunspeet is er een 
actie gelanceerd voor kinderen in Oekraïne, door kinderen van 
de Immanuelschool. Van babyvoeding tot schoolartikelen, spel-
letjes, puzzels en alles daartussenin; er is massaal gegeven 
door de kinderen en ouders van de Immanuel. De spullen zijn 
gesorteerd en worden verspreid bij opvangplekken in West-Oe-
kraïne. Er zijn speciale spelletjesdozen samengesteld voor afdelingen in het kinderziekenhuis, zodat 
ook zieke kinderen tijdens deze oorlog enige vorm van afleiding hebben door te spelen. Alle spullen 
zijn inmiddels in goede orde afgeleverd in Oekraïne. Op het moment van schrijven is het Barnabasteam 
op weg terug naar Nederland.” 
  
 
Triade groepen aan het werk voor Oekraïne 

Naast de hulp met spullen voor Oekraïne zijn ook de leerlingen van de triade groepen 4 t/m 7 heel druk 
bezig met geld inzamelen voor het project  

Help ook Ildikó en Erik in de Oekraïne! 
 

Juf Hiltje is 20 jaar geleden met World Servants in de Oekraïne 
geweest en kent Ildikó en Erik. Zij wonen in het westen van de 
Oekraïne, vlakbij Hongarije. Zij hebben een manege en een 
stichting, waar ze mensen met een handicap therapie en paard-
rijles gaven totdat de oorlog begon. Ze kunnen nu, door de oor-
log, hun werk niet uitvoeren, want op dit moment zijn in hun 
omgeving zoveel vluchtelingen (1 op de 3 mensen is een vluch-
teling). Ze vangen in de manege mensen op en verzamelen 
hulpgoederen voor vluchtelingen en voor mensen die op andere 
plekken in de Oekraïne wonen. In scholen in hun buurt verblij-
ven ook veel vluchtelingen, voor wie zij hulp, ondersteuning en 
voedsel proberen te regelen. Dat alles kost veel geld, terwijl zij 
nu zelf geen inkomsten hebben. Ze doen zo hun best in zulke 
moeilijke omstandigheden.  

 
De leerlingen hebben in twee of drietallen een klein bedrag ge-
kregen van 2 euro en een opdracht om je talenten in te zetten 
om van 2 euro meer geld te maken. Wat is er veel talent bij de 
kinderen. Er is brood gebakken, auto’s gewassen, koekjes ge-
bakken en er is een rondleiding geweest op de boerderij. In-
middels staat de geldthermometer al op ruim € 700,00 wat een 
prachtig resultaat. 
Deze week zullen de kinderen alles afronden, we houden u na-
tuurlijk op de hoogte over het eindbedrag. 
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Parro 
Tijdens een van de laatste vergaderingen met het team hebben wij besloten om meer gebruik te gaan 
maken van Parro en de mogelijkheden die dit geeft voor communicatie met elkaar. Zo hebben we het 
besluit genomen dat u binnenkort een ziekmelding kunt doen via Parro (bellen naar school mag natuur-
lijk altijd). Gespreksmogelijkheden met de leerkracht zetten we open op bepaalde tijden en alleen op de 
werkdagen van de desbetreffende leerkracht. 
We hebben ook het besluit genomen dat we juist niet de gespreksmogelijkheden van ouders onderling 
of als groep open zetten.  
De agenda zal vaker ingezet worden voor activiteiten, toetsen, en schoolbrede agendapunten. Zo kunt 
u altijd zien wanneer er iets is of wanneer u iets mee moet geven. 
 
 

We hebben uitgebreid nagedacht over het gebruik van Parro en de be-
scherming van de leerkracht. De werkdruk is groot binnen het onderwijs, 
de verwachtingen van u zijn ook groot naar de leerkracht. Maar leerkrach-
ten hebben ook dagen waarop ze niet werken en werkdagen die stoppen 
rond 17.00 uur. Om een goede balans te hebben en duidelijke verwach-
tingen naar elkaar uit te spreken, is het goed om afspraken met elkaar 
vast te leggen. 

 
 
Een leerkracht heeft Parro open staan tussen 8.00 en 17.00 uur op haar of zijn werkdag. Dat betekent 
niet dat u niet op een ander moment iets kunt plaatsen maar de leerkracht zal dit lezen tussen 8.00 en 
17.00 uur. Het systeem zal u ook een melding geven dat een leerkracht niet beschikbaar is. Wilt u iets 
meer verduidelijken bij een ziekmelding/afwezigheid of heeft u vragen dan kunt u natuurlijk gewoon de 
school bellen of u plaatst een bericht voor de leerkracht in Parro. De gespreksfunctie binnen Parro is 
alleen voor korte mededelingen bijvoorbeeld dat uw kind heel slecht heeft geslapen en daar misschien 
last van heeft die dag. We gebruiken dit niet als communicatiemiddel om hele gesprekken te hebben 
met elkaar. Daarvoor zijn  de oudergesprekken en kunt u altijd blijven bellen of langskomen. 
 
 
Wij zullen vanaf woensdag 15 juni de verschillende opties open zetten en zo samen leren hoe dit allemaal 
zal verlopen. Dit zal dan de uitprobeerfase zijn waarin vast nog wel eens dingen even wennen zijn. Na 
de zomervakantie zijn we dan allemaal gewend en zal het vast goed gaan. 
Het blijft belangrijk dat u altijd contact kunt opnemen met school; via Parro, via mail, de telefoon of 
gewoon binnenlopen. We willen een open school zijn die toegankelijk is voor u als ouders, maar wel 
lettend op de werkdruk van leerkrachten en alle andere medewerkers. 
Samen zijn we school! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Immanuël-Nieuws 
Schooljaar 2021/2022 
 

Nieuwsbrief Immanuëlschool Nunspeet – nummer 12, 13 juni 2022 
 

12 

 

 

Formatie 
De formatie voor het schooljaar 2022 – 2023 is rond. We hebben weloverwogen gezocht naar de juiste 
oplossingen ook vanwege de intrek van “Aventurijn” binnen onze locatie aan de Randweg. Hieraan is 
natuurlijk de toekomst van onze school en gebruik van de Randweg gekoppeld. 
Het volgende plaatje is na veel wikken en wegen tot stand gekomen, ook na instemming van de MR. 
 

Groep  Leerkracht(en) locatie 

1/ 2 a Lotte van der Hoeven Winckelweg 

1/ 2 b  Iris de Ruiter Winckelweg 

1/ 2 c Carolien Roskam (ma, di, woe 1 x in 
de 2 weken) 
Petra Kamp (woe 1x in de 2 weken, 
do, vrij) 
 

Winckelweg 

3 Maaike Boone 
 

Winckelweg 

4 Laura Merkus (ma, di) 
Wilma Storteboom (woe, do, vrij) 
 

Winckelweg 

5 Anne-Marie van de Steeg (ma, di, 
woe 1x 2 weken) 
Derk Gelling (woe 1x in de 2 weken, 
do, vrij) 
 

Winckelweg 

6 Mirjam Kruithof (ma, di, woe) 
Francien Pijnacker Hordijk (do, vrij) 

Randweg 

7 Johan Oppelaar 
 

Randweg 

8 Thea Keizer (ma, di, wo) 
Susan Schurink (do, vrij) 
 

Randweg 

Triade 4/ 5 Carin van den Hardenberg (ma, di, 
woe) 
Hiltje Fokkelman (do, vrij) 
 

Winckelweg 

Triade 6 Henrieke de Jonge 
 

Winckelweg 

Triade 7/ 8 Susan Schurink (ma, di, wo) 
Sandra Foppen (do, vrij) 
 

Randweg 

 
Zoals u in dit overzicht kunt lezen zal de triade  4/ 5 en 6 naar de locatie Winckelweg verplaatst worden. 
We moeten vooruit denken voor de komende jaren. Dat is lastig in deze onzekere tijd rondom huisves-
ting. We hebben met elkaar de verschillende opties bekeken, besproken en nog een keer besproken. 
Vanuit daaruit is dit besluit tot stand gekomen. Het kan zijn dat u ervan schrikt of dat het juist passend 
is bij wat u al zelf had bedacht. Wij zijn altijd uitgegaan van het belang voor het kind. Zo zijn wij gekomen 
tot een meer leeftijdsgebonden verdeling. Binnen het team is hier over gesproken en hebben we naar 
elkaar uitgesproken dat we natuurlijk liever niets wijzigen maar dat is niet mogelijk. Daarvan is iedereen 
doordrongen.  Wij kijken als team uit naar een nieuw schooljaar waarin we mooie ontwikkelingen mogen 
uitwerken. We elkaar kunnen versterken in het onderwijs en zo nog beter onderwijs kunnen aanbieden 
aan uw zoon of dochter. 
Onder Gods leiding lopen we de weg die Hij voor ons heeft gemaakt. Wij willen dit altijd samen met Hem 
doen: Immanuël “God met ons”. 
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Meer muziek in de klas 
De MuziekRoute App is vanaf nu te downloaden! Het is dé app om jouw 
muziekdocent, club of vereniging te vinden in Harderwijk, Elburg, Ermelo, 
Nunspeet en Putten. Ook alle scholen en kinderopvangorganisaties die het 
muziekakkoord hebben ondertekend zijn in de app te vinden. In het mu-
ziekakkoord Noordwest Veluwe zijn de ambities en de daarbij behorende 
afspraken tussen basisscholen, schoolbesturen, culturele instellingen, 
pabo’s, conservatoria, overheden, bso’s, kinderopvang en muziekverenigin-
gen rondom muziekonderwijs voor de komende jaren vastgelegd. Muziek 
Akkoord Noordwest Veluwe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal, 
een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle 
basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. Op dit mo-
ment zijn we bezig om de app nog verder uit te breiden. Graag zouden we 

er in de toekomst onder andere voor willen zorgen dat scholen hun muziekprojecten kunnen delen, 
muziekaanbieders aanbod kunnen plaatsen, verenigingen hun concertagenda kunnen delen en open 
dagen kunnen promoten. Ben jij zelf een muziekaanbieder en wil je ook zichtbaar worden in de app, 
dan kun je contact opnemen met Arjanne Bruggeman van Cultuurkust: arjanne.bruggeman@cultuur-
kust.nl. 
 
 

Kangoeroewedstrijd 
In maart hebben zo’n 100 kinderen uit groep 3 t/m 8 meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd, een jaar-
lijkse wereldwijde wiskundewedstrijd. Na het meedoen begon het wachten op de uitslagen: hoe hebben 
de kinderen het gedaan? Wie heeft er een prijs gewonnen? Gelukkig konden de certificaten van de Kan-
goeroewedstrijd onlangs uitgedeeld worden. De kinderen hebben het goed gedaan! Iedere deelnemer 
kreeg een certificaat en een (wiskundig) spel. Voor een aantal kinderen was er een extra prijs, omdat zij 
van hun groep de meeste punten hadden. De winnaar van de Immanuëlschool was: Maas Vosselman uit 
groep 3. Hij heeft zelfs de zesde plaats van heel Nederland gehaald! We hebben knappe koppen op 
school. 
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Oudergesprekken 
Vanaf donderdag 23 juni zullen er weer oudergesprekken gehouden worden. Dit zijn 10 minuten ge-
sprekken om met elkaar het rapport te bespreken en het schooljaar af te sluiten. 
 
U kunt zich via Parro weer inschrijven voor deze gesprekken. 
 
Vanaf woensdag 15 juni staat parro open voor ouders met meerdere leerlingen op school 
Vanaf vrijdag 17 juni staat parro open voor alle ouders 
Leerkrachten hebben allemaal een gezamenlijke momenten op donderdag 23 en dinsdag 28 juni  
Tijden : 15.00 – 16.10 uur en vanaf 18.30 tot 19.50 uur. 
Andere momenten zijn individueel mogelijk 
Voor groep 8 zijn er geen oudergesprekken meer. U kunt afscheid nemen van de leerkrachten op de 
afscheidsavond maandag 4 juli. 
 


