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Jaarplanning
In de jaarplanning staat ook, dat de kinderen van
groep 1 t/m 4 vrij zijn op vrijdag 27 maart. Wilt u
daar rekening mee houden?
Gegevens in Basis Online
In Basis Online bent u zelf in de gelegenheid om uw
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres e.d. te
wijzigen. We willen u vragen om een wijziging ook
aan ons door te geven, zodat we die wijziging ook
door kunnen voeren in het schooladministratie
systeem.

Biddag
Op woensdag 11 maart is het biddag. Het thema dit
keer is ‘Vraag gerust!’ Als school zijn we dan
gewend om met de kinderen naar de kerk in
Lopikerkapel te gaan. De dienst in de kerk begint
om 9.00 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 10.00 uur
hopen we weer terug te zijn op
school. Na afloop is er koffie/thee
in de Ark. Tijdens de dienst is er
oppas voor de kleine broertjes en
zusjes aanwezig in de Ark.
Tijdens de dienst wordt er ook een
collecte gehouden. Deze collecte is
bestemd voor Compassion t.b.v.
ons sponsorkind Marley.
Rapport en rapportavonden
We mogen terugkijken op goede gesprekken. Soms
zijn kinderen of ouders teleurgesteld. Laten we met
wijsheid omgaan met de gegevens. Uw kind zit op
school om te leren, maar alleen schoolspecifieke
prestaties maken uw kind niet gelukkig.
Studiedag
Zoals in de jaarplanning staat, hebben we op
woensdag 25 maart een studiedag. We volgen als
team dan samen met de collega’s van de Eben
Haëzerschool in Benschop een studiedag van de
Kanjertraining. Houdt u er nog rekening mee, dat de
kinderen deze dag vrij zijn?

VIP Ochtend
Woensdag 19 februari hadden we de VIP-ochtend op
school. Fijn dat we allemaal nieuwe Very Important
Peuters mochten ontvangen. We kijken met elkaar
terug op een fijn moment!

Vervolgscholen
Het was een drukke en spannende tijd voor de
kinderen van groep 8 en hun ouders. Zij moesten
een nieuwe school kiezen. Ongetwijfeld hebben jullie
allemaal een school gevonden die bij je past!
Projectdag
Op donderdag 14 mei organiseren we een
projectdag. Deze datum staat niet in de jaarplanning
vermeld. Wilt u deze datum daarom alvast
reserveren? Deze dag werken we rond het thema
‘metamorfose’. Vanaf 14.15 uur bent u dan
uitgenodigd om bij de afsluiting van de projectdag te
zijn.
Agenda
21 februari studiedag team. Kinderen zijn vrij
21 februari start voorjaarsvakantie
11 maart biddag
25 maart studiedag team. Kinderen zijn vrij
27 maart kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij
Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

