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   Welkomsbord 
De borden bij de ingangen en in de school zijn weer voorzien van 

prachtig werk van leerlingen. Dit keer de groepen Triade 7/8 en groep 

8. Het thema is “Dankbaar”. De kinderen hebben veel punten opge-
schreven en getekend waar ze dankbaar voor zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi – Ga - Groen 
 
 
Wat een mooi thema voor de Kinderboekenweek. Er is voorgele-
zen door heel veel mensen, een voorleeswedstrijd gehouden, 
boekpromotie gedaan, boeken geruild en mooie gi-ga-groene 
foto’s gemaakt. Kortom een actieve en superleuke Kinderboe-
kenweek.  
De afgelopen periode is de voorleeskampioen gekozen uit de 
leerlingen van groep 7 en 8. Via een voorronde waren er zes 
voorlezers die op donderdag 13 oktober voor een officiële jury 
en publiek gingen voorlezen. 
De voorleeskampioen van de Immanuelschool is geworden: 
Salomé Ochwuche uit de triade 7/ 8. 
 
Zij zal onze school vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd 
van Nunspeet. 
Zet hem op Salomé, wij hebben van jouw voorlezen genoten!! 
 
Op Parro heeft u alle mooie GI – Ga – Groene foto’s al gezien 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Oktober  

Vr 21 Herfsttocht 

Ma 23 - 
Vr28 

Herfstvakantie 

November  

Ma 7 –  
Zo 13 

Themaweek: 
Thuis, School en 
Kerk 

 
 
 
 
 
 

 

Huisvesting 
Aventurijn 

Er is veel geklust in de lege lokalen van 

de locatie Randweg.  

 

Op vrijdag 21 oktober zullen de spullen 

van IKC Aventurijn verhuizen van de Da 

Costa-locatie naar deze nieuwe locatie. 

In de herfstvakantie zal dan vanaf dins-

dag 25 oktober de kinderopvang en BSO 

starten aan de Randweg.  

Na de herfstvakantie zal ook de school 

starten. 

 

Op het plein zullen we een afscheiding 

hebben tussen beide scholen en kinder-

opvang. Dit ook omdat de wet- en regel-

geving rondom een kinderopvang vele 

malen strenger is dan bij een school. 

 

We wachten met elkaar af hoe het alle-

maal gaat verlopen en kijken uit naar 

een goede samenwerking met elkaar. 
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Lezen 
In de afgelopen weken hebben we vooral ontdekt hoe fijn het is om te lezen. Plezier in lezen is altijd 
fijn! 

Lezen is een onzichtbare bezigheid. Heb je een boek gelezen dan zet je het 
terug in de kast of breng je het terug naar de bibliotheek. Maar niemand kan 
zien dat jij een grote prestatie hebt geleverd: namelijk dat jij een heel boek 
hebt uitgelezen!  
Het kan dus enorm motiverend zijn om wel zichtbaar te maken hoeveel je 
gelezen hebt. Hoe je dat zichtbaar maakt hangt af van de leeftijd van de kin-
deren. Hieronder een aantal ideeën om u op weg te helpen: 
 
Centimeters kleuren 
Voor jonge kinderen spreek je bijvoorbeeld af dat voor elk gelezen pagina een 
centimeter gekleurd mag worden. Voor oudere kinderen kun je dit variëren 

door per gelezen hoofdstuk een centimeter te kleuren of per blad een millimeter.  
 
Eigen vakje met boek 
Maak samen met uw kind een “postvakbakje”. Laat ze daar hun eigen boek in leggen. Wie een boek uit 
heeft kleurt een vakje op het postvakje en mag een nieuw boek uitzoeken. 
 
Leesmeter 
Geef elk kind zijn eigen leesmeter. Dit is een A4’tje met honderd vakjes. Voor iedere gelezen bladzijde 
kleur je een vakje, zo wordt lezen zichtbaar en meetbaar. Verzamel alle mooie leesmeters. 
Zien lezen doet lezen!! 
 

Tussendoortje in de broodtrommel 
Op school hebben de kinderen, bij een lange dag, twee keer een pauzemoment. Hiervoor nemen de kinderen eten 

en drinken mee. Wat u in de broodtrommel doet van uw kinderen kunt u zelf het beste bepalen. Wat ons opvalt is 

dat kinderen regelmatig voor het pauzemoment om 10.15 uur veel lekkere dingen in hun broodtrommel hebben. 

Niet alleen een stukje fruit of een koekje maar veel meer dingen om te eten. 

De kinderen hebben kort de tijd om dit op te eten voor ze naar buiten gaan. Zou u hier rekening mee willen houden?  

 

In het kader van de grote afvalhoop die we als school elke dag produceren, willen we u ook vragen om in plaats van 

pakjes een mooie beker mee te geven. Dit scheelt veel afval en is duurzamer. 

Samen kunnen we een groot verschil maken. 

 

Herfsttocht 
 

Op vrijdag 21 oktober is onze jaarlijkse herfsttocht. Dank dat we al zo snel vele vrijwilligers hebben gekregen.  

De kinderen en wij kijken uit naar deze leuke dag volop in de natuur. 

Hoogtepunt is natuurlijk ook het broodje knakworst. De ouderraad zorgt hier altijd goed voor. 

U ziet vast op Parro de vele mooie foto’s verschijnen. 
Vergeet niet…. In het bos kun je spelen, rennen enz… dus trek kleding aan waarin je dit allemaal kunt doen en die 
ook nog vies mogen worden 😊 

 

Alvast hartelijk dank 
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IPC kijkmoment ouders 
Donderdagmorgen tussen 8.30 en 8.45 bent u van harte welkom in triade 
4,5,6,7,8 en groep 5,6,7en 8. Op dat moment kunt u alles bekijken van het afge-
lopen IPC-project. 
De middenbouw met het thema: Jonge ondernemers en de  
Bovenbouw met het thema: Nederland Waterland. 
 
U bent van harte welkom om samen met uw kind te kijken wat ze de afgelopen 
periode hebben geleerd en waar ze zelf in zijn gegroeid. U kunt uw zoon of doch-
ter daar ook vragen over stellen. 
Heel veel plezier! 
 

De volgende kijkmomenten zijn op: donderdag 15 december groep 7,8 en triade 7/8 

Vrijdag 16 december groep 5, 6 en triade 4,5,6 

 

Mooie actie.. doet u mee?! 
Lieve mensen,  
 
Wij zijn in onze kerk (Driestweg) gestart met een mooie actie door de kinderen van onze kerk voor 
kinderen in onze gemeente Nunspeet en misschien willen jullie ons daarbij helpen? Wij proberen een 
mooi bedrag bij elkaar te sparen met verschillende acties. Wat wij van u vragen zijn lege flessen voor 
het statiegeld!!  
Dus wilt u en kunt u ze missen dan mag het ingeleverd worden bij school of aan de Mackaystraat 36! 
 
Waar gaan we dit voor doen?  
- Van het geld dat wordt ingezameld worden cadeaubonnen gehaald bij de Intertoys die we vervolgens 
zullen brengen bij Voedselbank Nunspeet zodat de kinderen van wie papa en mama het financieel nu 
even moeilijk hebben ook een leuke decembermaand, verjaardag etc. zullen hebben met cadeautjes!!  
 
Groetjes, Boaz (groep 5) en Abel (groep 3) Kleijer  
 
U doet toch ook mee… de lege flessen kunt u inleveren op school. 
 

 

Keldingactie 
Op woensdag 19 oktober kunt u weer de kleding inleveren op school. U kunt hiervoor eigen (vuilnis) 
zakken gebruiken. Fijn dat er al een stapel zakken in het halletje ligt! 
 

Herfstvakantie 
Vrijdag na de herfsttocht start de herfstvakantie 
De schooltijden zijn de gebruikelijke tijden:  

groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur 

Groep 5 t/m 8 vrij vanaf 14.30 uur 

 
Maandagmorgen 31 oktober verwachten wij de kinderen weer allemaal op 
school.  
Geniet van de vakantie! 
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Bijlagen 
 
Dit keer een aantal bijlagen bij de nieuwsbrief; 
 

➢ Flyer alles is anders; Voor kinderen van gescheiden ouders 

 

➢ Flyer Brussengroep; voor jonge mantelzorgers tussen de 7 en 12 jaar 

 
 

➢ Stuif es in; sportactiviteit in de herfstvakantie organisatie door Nunspeet beweegt 
 

 
U ontvangt via de ouderraad ook de jaarlijkse speculaas actie.  
 
 


