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Beste ouders en/of verzorgers (s),

Musical
In groep 7/8 zijn de kinderen al druk bezig met de
voorbereidingen van de musical.
De uitvoeringen zullen op de volgende data
plaatsvinden:

Groepsindeling schooljaar 2019/2020
Groep 1/2
Marianne en Carlinda
Groep 3/4
Judith
Groep 5/6
Eline en Jiska
Groep 7/8
Elisabeth
Toelichting:
Net als afgelopen jaar zullen juf Judith en juf
Elisabeth een aantal vrijdagen vrij zijn. Juf Annelies
Vliek zal op de vrije dagen van juf Judith en juf
Elisabeth voor de groep staan.
Juf
Jolanda
stopt
op
onze
school
onderwijsassistent. Zij gaat volledig op
Regenboogschool in Lopik werken. We willen
Jolanda bedanken voor de fijne samenwerking
we wensen haar heel veel plezier toe op
Regenboogschool!
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De gelden die hierdoor vrij komen hebben we samen
met de gelden voor werkdrukvermindering in de
formatie gestopt, zodat we ook volgend schooljaar 4
combinatiegroepen hebben.
De dinsdagmiddag blijven we, zoals u gewend bent,
gymmen: de groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8
gymmen met elkaar . De hele middag blijven de
groepen, in deze samenstelling bij elkaar. Judith
neemt dan op deze middag de kleutergroep voor
haar rekening.
Als team zijn we blij met het zojuist geschetste
‘plaatje’. We hebben er vertrouwen in dat we op
deze manier weer een goed schooljaar tegemoet
mogen gaan.
Bedankmiddag
We kijken met plezier terug op de bedankmiddag!
Fijn dat u er was, zodat we u konden bedanken voor
uw hulp! We hopen dat u genoten heeft van de
‘wereldgerechten’ en we blijven rekenen op uw hulp!

Donderdag 11 juli voor de kinderen van de school en
de opa's en oma’s. Deze start om 13.00 uur.
In verband met de ruimte per kind
maximaal drie personen uitnodigen.
Maandag 15 juli is de afscheidsavond voor de ouders
deze start om 19.00 uur.
In verband met de ruimte geldt hiervoor het
volgende:
Groep 7 maximaal twee personen per kind
uitnodigen
Groep 8 maximaal drie personen per kind uitnodigen
Schoolschoonmaak
Aankomende maandag 1 juli is er de
schoonmaakavond. We starten om 19.00 uur.
Wilt u zoveel mogelijk zelf een emmer en doeken
meenemen?
Als u zich nog niet heeft opgegeven, dan kan dat nog
via basisonline. Vele handen maken licht werk. We
rekenen op uw hulp!

Slotdag
Donderdag 18 juli is er voor de kinderen van groep 1
t/m 7 een slotdag. Groep 8 is deze dag al vrij.
De kinderen hebben deze dag een continurooster en
zijn om 14.00u uit. Dan begint de vakantie. Het
thema van de slotdag is 'zomer'. De kinderen zullen
deze dag spelletjes doen en lekker met elkaar eten.
Zo sluiten we het schooljaar gezellig met elkaar af.
Voor deze dag zijn we op zoek naar hulpouders,
samen kunnen we deze dag tot een succes maken.
Wij zoeken:
-Ouders die willen helpen bij de spelletjes (van
08.30u - 12.00u)
-Ouders die pannenkoeken voor de kinderen willen
bakken (geen eten en drinken mee dus)
In Basis Online staat een intekenlijst waarin u kunt
aangeven voor welke activiteit u zich op wilt geven.
Wij rekenen op uw hulp.

Allemaal heel veel plezier toegewenst op jullie
nieuwe school!
Ik sluit af met een gedicht van Chris Lindhout:
Sponsorloop
Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan
vandaag voor de sponsorloop. Ondanks de warmte
deze week hebben ze het toch maar even gedaan!
We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken dat
jullie zo goed je best hebben gedaan!
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoeveel
de opbrengst is. We zullen u via een bericht in Basis
Online op de hoogte brengen hoeveel de
sponsorloop heeft opgebracht. We willen u vragen
om de sponsorlijsten met het geld uiterlijk vrijdag 5
juli op school in te leveren.
Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt voor deze
topprestatie!

Bedankt
Bedankt collega
voor dat ene woord
waardoor ik, na die waardeloze dag,
even moest glimlachen
en de betrekkelijkheid weer zag.
Bedankt hulpmoeder
voor die hand,
die medelevend door jou
op mij schouder werd gelegd.
Een klein gebaar slechts
waar zoveel mee werd gezegd.
Bedankt hoor kind
voor alles wat ik
van je onbezorgdheid heb geleerd.
’t Vertrouwen dat je in me had,
in me bleef houden,
ook al deed ik veel verkeerd.
Bedankt o Heer
voor al die mensen
die U zo maar meegaf op mijn pad.
Bedankt o Heer.
Ik heb zo veel aan ze gehad.

Agenda
1 juli Schoolschoonmaakavond
5 juli Inleveren geld sponsorloop
11 juli Het rapport gaat mee
11 juli Musical voor de kinderen van de school en
voor opa’s en oma’s
15 juli Afscheid groep 8
18 juli Slotdag kinderen om 14.00 uur uit
19 juli Kinderen vrij zomervakantie school start 2
september
Tot slot wil ik u allen alvast een heel fijne vakantie
toewensen. We hopen elkaar op 2 september om
8.30 uur weer te zien!
Tja, en dan is het jaar zomaar voorbij gevlogen. Nog
even en dan nemen we afscheid van de kinderen
van groep 8. Jullie gaan onze school verlaten en we
wensen jullie een heel fijne tijd toe op jullie nieuwe
school! De kinderen vliegen uit naar de volgende
scholen:
Carmen Oosterlicht College Nieuwegein VWO
Sofie Cals College IJsselstein TL/HAVO
Corné B. Oosterlicht College Vianen HAVO/VWO
Frans Wellant College Montfoort TL
Thom Oosterlicht College Nieuwegein VWO
Julie Lala Cals College IJsselstein HAVO/VWO
Simon Calscollege IJsselstein HAVO/VWO
Daniël Oosterlicht College Vianen HAVO/VWO
Renée Oosterlicht College Nieuwegein VWO
Naomi Oosterlicht College Nieuwegein HAVO/VWO
Tess Oosterlicht College Nieuwegein HAVO/VWO

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

