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Beste ouders en/of verzorgers (s),

Spreekkuur
Op maandag 11 november (middag) en donderdag
14 november (middag en avond) zijn er weer 10minutengesprekken: Dit geldt voor de groepen 1 t/m
6. U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor aan
te melden. U ontvangt via het Ouderportaal een
uitnodiging om uzelf in te tekenen.

Dank U voor het graan zodat wij broden
kunnen bakken
dank U voor de bomen met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping vol met prachtige
geschenken en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies
liet bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen

Bij groep 7 doen we het dit jaar voor het eerst
anders. De ouders van deze groep krijgen een aparte
uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek zal 15
minuten duren en wordt gevoerd met het kind er bij.
Ook deze ouders krijgen via het Ouderportaal een
uitnodiging om in te tekenen.

Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven
Dank U voor het land waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen
bloeien
dank U voor de wolken en de bomen en de dieren
dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
Dankdag
Op woensdag 6 november is het dankdag. Het
thema dit keer is ‘Goed bericht’. Het Bijbelgedeelte
uit 2 Koningen 7 staat centraal. In dit gedeelte, dat
gaat over het beleg en de bevrijding van Samaria,
zien we dat God laat zien hoeveel macht en
goedheid Hij heeft.
Als school zijn we dan gewend om met de kinderen
naar de kerk in Lopikerkapel te gaan. De dienst in
de kerk begint om 9 uur. Wanneer u als ouder
meegaat naar de kerk, hoeft uw kind niet eerst naar
school maar kunt u rechtstreeks naar de kerk gaan
(om 8.50 uur ongeveer). Gaat u als ouder niet mee,
dan kunt u uw kind op de gewone tijd naar school
laten komen. De leerkrachten gaan dan met de
kinderen naar de kerk. Om ongeveer 10 uur hopen
we weer terug te zijn op school.

Landelijke staking onderwijs
Op 6 november is er een landelijke staking
aangekondigd. PCPO-TriVia staat niet achter deze
landelijke staking. We zijn van mening dat staken
voor meer salaris het personeelstekort in het
onderwijs niet oplost. Hiervoor zijn andere
maatregelen nodig. Door het massaal uiten van
onvrede krijgt werken in het onderwijs een slecht
imago. Dit zal naar onze mening niet bijdragen aan
het motiveren van mensen om in het onderwijs te
gaan werken. Onze school zal daarom niet mee doen
aan deze staking. De kinderen worden op 6
november gewoon op school verwacht.
Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar doen we weer mee met het nationaal
schoolontbijt. Dit doen we op donderdagmorgen 7
november. Op deze dag mogen de kinderen zonder
ontbijt op school komen, want dan gaan we lekker
met elkaar ontbijten.

Z.O.Z.

Onderzoek sociale veiligheid leerlingen
In de maand oktober is er een anoniem onderzoek
gedaan bij alle kinderen van groep 5 t/m 8 naar de
sociale veiligheid. Dit onderzoek geeft ons inzicht of
er mogelijk knelpunten zijn die we kunnen
verbeteren.
We waren erg blij toen we de uitslag van het
onderzoek onder ogen kregen. De uitlag laat ons
zien, dat de kinderen zich veilig voelen op school en
dat ze het naar hun zin hebben. We vinden dit als
school erg belangrijk, omdat we van mening zijn dat
kinderen pas goed tot leren kunnen komen als ze
lekker in hun vel zitten.
Aan het einde van het onderzoek konden de
kinderen de school 2 keer een cijfer geven. Deze
vragen en cijfers wil ik graag met u delen:
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor
veiligheid het cijfer: 8,3
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school
het cijfer: 8,2
U begrijpt dat we het fijn vinden dat er een goede
en veilige sfeer heerst op school.

Sint
De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn in
volle gang. U wordt hier later deze maand via het
Ouderportaal verder over geïnformeerd.

Agenda
6 november
7 november
11 november
14 november

Dankdag
schoolontbijt
spreekuur (middag)
spreekuur (middag en avond)

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

