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Beste ouders en/of verzorgers (s),
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had het zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als een kind,
heel eenvoudig.
Door te worden als een kind,
heel klein.
Kon Hij onze Koning worden,
kan Hij de Redder zijn.

Kerstfeestviering
We mogen terugkijken op een fijne viering met de
kinderen. En wat hebben we genoten van alle kooken bakkunsten van u. Ontzettend lekker en leuk om
met de kinderen op deze manier gezamenlijk te
eten. Heel hartelijk bedankt voor al het lekkers dat u
voor ons gemaakt hebt.

Belangrijke
oproep
inschrijving
nieuwe
leerlingen!
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat
volgend jaar instroomt is het belangrijk dat ik weet
welke leerlingen nog moeten worden ingeschreven.
Ik wil daarom een dringende oproep doen of u uw
kind wilt inschrijven, indien deze voor 1 oktober
2021 vier jaar wordt. Kent u ouders waarvan nog
geen kinderen op onze school zitten, wilt u hen dit
dan ook meedelen? Graag maak ik met hen een
afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alvast hartelijk bedankt!
Schaatsen
Via Basisonline heeft u een bericht ontvangen over
het schaatsen op de schaatsbaan bij Klein
Scheveningen. Op woensdag 15 januari gaan we met
de kinderen van groep 3 t/m 8 schaatsen. Voor de
verdere informatie hierover verwijs ik u naar het
bericht in Basisonline.
Bericht vanuit de gemeente Lopik
Vanaf 27 januari wordt er vanuit het BSL, Breed
Sociaal Loket, een cursus ‘Beter omgaan met pubers’
georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor ouders
met kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Voor
meer informatie heb ik als bijlage de flyer
toegevoegd bij deze nieuwsbrief.
Groep 1 t/m 4 vrij
Houdt u er rekening mee dat de kinderen van groep
1 t/m 4, zoals aangegeven in het jaaroverzicht, op
vrijdag 24 januari vrij zijn?

Afname Citotoetsen
In de maand januari worden er veel Cito-toetsen
afgenomen in de groepen. Als u een afspraak
maakt voor bijv. de huisarts of de orthodontist, wilt
u dit dan tijdig doorgeven aan de leerkrachten en
afspraken onder schooltijd zo veel mogelijk
vermijden? Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking.

Agenda
15 januari
24 januari

Schaatsen groep 3 t/m 8
Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij.

Tot slot
Graag wil ik u allemaal fijne kerstdagen en een
gezegend nieuwjaar toewensen. We hopen elkaar in
gezondheid weer te ontmoeten in januari.

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

