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Beste ouders en/of verzorgers (s),

Zoals een kind,
zo zonder vooroordelen
in de vakantie met een ander kind gaat spelen.
Zoals een kind
je helemaal vertrouwt
als je vertelt van verhalen in ‘t woud.
Zoals een kind
verdriet heeft om de kat
dat plotseling een hinkend pootje had.
Zoals een kind
zacht treurt om opa’s dood
en hulp’loos huilend wegkruipt in je schoot
Zoals een kind
vol idealen zit
en voor hongerige landen bidt.
Zoals een kind
je vreugde en licht kan geven,
zo vrolijk en zo onbezorgd kan leven.
Zo zijn de mensen
levend in Gods Rijk,
ontroerend, als een kind gelijk.
Gedicht van Chris Lindhout
Terugblik scholenzondag
We mogen terugkijken op een fijne startdienst,
waarin het verhaal van de verloren zoon centraal
stond. We vonden het fijn dat velen van u er bij
waren! Mooi om met elkaar Gods zegen te vragen
over het schooljaar.
Kinderboekenweek
Morgen, woensdag 2 oktober, gaat op school de
Kinderboekenweek van start. Dit jaar is het thema
‘Reis mee!’. Het gaat over reisverhalen. In de
klassen staan we met de kinderen stil bij dit thema
en proberen hen plezier te laten beleven aan het
lezen van boeken. U heeft hierover al aparte
informatie gekregen.
Graag herinneren we u aan de afsluiting op
donderdag 10 oktober om 14.30 uur. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.
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Dag van de leraar
Aankomende zaterdag 5 oktober,
is het de ‘Dag van de leraar’. Een
mooi moment om de collega’s
weer eens in het zonnetje te
zetten. Ik ben ontzettend trots op
wat de collega’s allemaal in de
klassen presteren. Dat verdient
een grote pluim! Geweldig om te
zien hoe we ons met elkaar in
zetten voor uw kinderen. Dat
verveelt nooit. Dat is elke dag
weer bijzonder!
Ook heel bijzonder vinden we de uitnodiging die we
van de Ouderraad ontvingen. Zij verzorgen
donderdag 3 oktober een lunch voor de leerkrachten
om de dag van de leraar te vieren. Wat een
ontzettend leuk initiatief!
OR-flits
Het schooljaar is weer begonnen, en ook de
Ouderraad (OR) is weer voor de eerste keer bij
elkaar geweest. Na de evaluatie van de activiteiten
die we op het einde van het schooljaar georganiseerd
hebben, zoals de avondvierdaagse en de slotdag,
hebben we gekeken naar de activiteiten die het
komende najaar op de planning staan. Als eerste is
dat de Kinderboekenweek, we hebben de school
gezellig
versierd
in
het
thema
van
de
Kinderboekenweek. Daarnaast hebben we plannen
gemaakt voor de dag van de leerkracht, het
schoolontbijt en natuurlijk het sinterklaasfeest.
Omdat de klassensamenstelling veranderd is zo in
het nieuwe jaar, hebben we ook een nieuwe
verdeling van de klassenmoeders gemaakt. Deze ziet
er als volgt uit: groep 1-2; Mandy Doppenberg, groep
3-4; Conny de Leeuw, groep 5-6; Marion
Hoogendoorn en groep 7-8; Karin Verhoef. Zij zullen
binnenkort uw toestemming vragen om uw
telefoonnummer te gebruiken voor het aanmaken
van een WhatApp groeps-app. Deze app is bedoeld
als serieus communicatie middel over zaken die de
klas aangaan. Het is niet de bedoeling dat deze app
gebruikt wordt voor allerlei bijzaken. We hebben
bedacht om af en toe een stukje in de nieuwsbrief te
plaatsen, zodat iedereen ook kan lezen wat er
gedaan wordt door de ouderraad.
Met vriendelijke groeten, de moeders van de OR

Z.O.Z.

Week van de opvoeding
Vorige week heeft u een bericht over de Week van
de opvoeding gehad in het Ouderportaal.
Ik
herinner u graag nogmaals aan de activiteiten die in
de week van 7 tot 11 oktober worden
georganiseerd.
Voor meer informatie zie de flyer in het ouderportaal

Info avond gr. 7/8 over Voortgezet Onderwijs
Voor de ouders van groep 7/8 is er op dinsdag 15
oktober (start 19.30u) een avond waarin door het
Oosterlicht College Vianen een voorlichting gegeven
wordt
over
het
voortgezet
onderwijs.
Deze avond wordt eens per twee jaar gegeven, dus
ook als uw kind in groep 7 zit is het van groot
belang dat u bij deze avond aanwezig bent.
Welke onderwerpen komen er zoal aan bod:
-Welke vormen van voortgezet onderwijs zijn er?
-Profielen binnen het voortgezet onderwijs.
-Aanmelding voor het voortgezet onderwijs.
-Gelegenheid tot vragen over het voortgezet
onderwijs.
Stagiaire
Dit schooljaar hebben we een stagiaire vanuit de
Christelijke Hogeschool Ede bij ons op school. Dat is
Cynthia Stigter en zij komt uit Jaarsveld. Het eerste
half jaar loopt zij een aantal weken stage in groep
7/8. We wensen haar een fijne tijd toe bij ons op
school.
Agenda
2 oktober
8 oktober
10 oktober
15 oktober
19 oktober

Start Kinderboekenweek
groep 1 t/m 4 naar poppenkast
voorstelling in de bibliotheek in
Lopik (i.v.m. Kinderboekenweek)
Afsluiting Kinderboekenweek
Informatieavond VO groep 7/8
Start herfstvakantie

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

