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Beste ouders, 
De eerste schoolweek is alweer voorbij. U als ouder had de eerste week nog de gelegenheid om mee te lopen. Voor 
veel kinderen een fijn idee. Sommige kinderen waren gespannen, anderen enthousiast en weer anderen wat 
afwachtend. De kop is er nu af en iedereen loopt weer de school binnen alsof de vakantie al heel lang geleden is. 
De laatste vakantieweek zijn de leerkrachten druk bezig geweest met het op orde maken van het lokaal. De 
donderdag in de laatste vakantieweek hadden we een studiedag waarbij het geven van instructie aan de leerlingen 
centraal stond. De leerkrachten zijn door een externe onderwijsadviseur begeleid bij dit proces. Hoe geef je een 
goede instructie? Hoe zorg je voor betrokkenheid van alle leerlingen? Het komende jaar zal dit thema centraal staan 
en er zullen nog twee studiedagen volgen waarbij de leerkrachten hierin begeleid worden. 
 
Zelf mag ik dit schooljaar als directeur van de school met u samenwerken. Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij mailen op: directie@immanuelschool.nl  
In de ochtenden ben ik om 8:20 uur te vinden bij de ingang van groep 1/2 of bij de trap naar boven. U kunt mij dan 
ook altijd even aanspreken.  
 
Daniëlle d’Elfant 
 
Nieuwsbrieven en Ouderportaal 
Voorlopig ontvangt u van ons nog deze nieuwsbrief via de mail, maar vanaf deze week zal dit verplaatsen naar het 
ouderportaal of de app. De nieuwsbrieven worden opgeslagen in de bibliotheek die u in het portaal vindt.  
De website zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Hij zal steeds meer worden ingezet als informatie voor 
toekomstige ouders en als de plek waar wij openbare informatie delen die wij verplicht zijn te delen, bijvoorbeeld 
voor de onderwijsinspectie.  
Vorig schooljaar heeft u van ons een inlogcode ontvangen om in te loggen in het Ouderportaal. Op dit moment 
verloopt dat nog niet vlekkeloos. Vandaag heeft u een brief ontvangen met daarin, indien nodig, de mogelijkheid om 
u te registreren. De brief is bestemd voor ouders die zich nog niet hadden aangemeld.  
Het is van belang dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt. Dit in verband met het plannen van de oudervertelavond 
en alle overige communicatie vanuit school. Aanstaande donderdag zal namelijk de uitnodiging uitgaan voor de 
oudervertelavond. Zodra alles in orde is zal de communicatie van de leerkrachten en van mij plaatsvinden via het 
ouderportaal. 

 
Gouden weken 
Zoals elk schooljaar zijn we ook dit schooljaar met alle groepen begonnen met de Gouden Weken.  

mailto:directie@immanuelschool.nl
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Dansstudio Soof’it op de Immanuelschool 

 

 

Vanaf 2015 verzorgt dansstudio Soof’it o.a. danslessen op de Immanuelschool. Met veel plezier treden onze 
leerlingen jaarlijks op tijdens de eindshows in het theater. 

(de foto hierboven is van afgelopen juni). 

 

Kan uw kind ook niet stilzitten als de muziek aan gaat en zou hij/zij graag een keer mee komen doen? Vanaf 
maandag 3 september zijn onze lessen weer van start gegaan, dus kom gezellig langs of meld uw kind aan via onze 

website. 
Helaas is er voor de streetdance les voor groep 3,4 op maandag al een wachtlijst, maar op dinsdag hebben wij nog 

genoeg plek voor enthousiaste dansers en danseressen! 
 

Dit is ons lesrooster op de Immanuelschool: 
 

Tijd  Les + leeftijd  Docent  Startdatum  Kosten p.m.  
14.15-15.15 uur  Streetdance groep 3&4 Lisa 2 september  €21,- Wachtlijst! 
14.15-15.15 uur  Kidsdance groep 1&2 Inge 3 september  €21,- 

 

Is er geen les op school voor uw kind? Bekijk ons lesrooster in het sportcentrum om onze website. 
Like de facebookpagina en blijf op de hoogte van updates, nieuwtjes en beeldmateriaal uit de lessen.  

 

 
www.dansstudiosoofit.nl  

www.facebook.com/dansstudiosoofit  
E-mail: info@dansstudiosoofit.nl  

 

 

http://www.facebook.com/dansstudiosoofit
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Zo help je je kind een scheiding door! 
Donderdag 25 september 2019  
van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar 

 

 

Een scheiding heeft een hele grote impact. Sowieso, maar zeker als er 

kinderen in het spel zijn. Helaas zijn er heel veel voorbeelden van 

scheidingen die veel schade toebrengen aan kinderen. Omdat ouders niet 

goed bedenken hoe ze de naderende scheiding met hun kinderen moeten 

delen, omdat er heel veel emoties zijn die in de weg staan om te blijven doen 

wat goed is voor kinderen of omdat beide ouders of één van de ouders niet 

goed weten wat voor kinderen belangrijk is in het proces van en na de 

scheiding. 

 

In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jullie tips 

om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met 

hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou essentieel om te doen in zo’n proces met kinderen? Tischa is 

naast deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu  anders probeert te doen dan hoe het bij haar vroeger is gegaan, 

deelt ze ook met je in dit webinar. 

 

Aanmelden: 
Ben jij gescheiden, zit je midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk 

door en uit jouw scheiding komen? Meld je dan snel aan via www.cjgcursus.nl of via deze link om bij dit gratis webinar 

bomvol inspiratie en tips te zijn! 

 

Open Dag Scouting Mr. van Daalgroep 

Op zaterdag 28 september 2019 houdt de Mr. van Daalgroep een Open Dag. Weet jij al wat 

'scouting' is, of juist nog helemaal niet? Kom deze dag een kijkje bij ons nemen om te zien en 

ervaren wat wij allemaal doen! Van 11:30 tot 16:00 uur is ons clubhuis open voor bezoekers van 

alle leeftijden. Kom ook langs! 

We beginnen met pannenkoeken bakken boven een houtvuur. Je kunt tussendoor allerlei vragen 

stellen aan onze leiding en een kleine rondleiding krijgen of zelf rondkijken in ons gebouw en op 

het terrein. 

Om 13:00 uur starten wij met de speluitleg van het grote spel. In teams wordt aan een treinspoor 

gebouwd door materialen te bemachtigen. Wie is er het eerst aan de overkant? Het spel duurt tot 

14:30 uur. Iets later meedoen of wat eerder weggaan is uiteraard geen probleem. 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/cursussen/cjg-webinar-zo-help-je-je-kind-een-scheiding-door/-1/3187/568277
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Na het spel komt "overvliegen". Overvliegen is een jaarlijks evenement waarbij de oudste leden 

van een speltak op spectaculaire wijze over gaan naar de volgende leeftijdsgroep. De overvliegers 

worden daarbij in het zonnetje gezet, maar voor de rest is er ook een leuke taak weggelegd. 

Als je bij het overvliegen bent, zorg dat je dan kleding en schoenen draagt die vies mogen worden! 

Tijden: 

11:30 - 13:00: Vrije inloop en pannenkoeken bakken 
13:00 - 13:30: Openen en speluitleg 
13:30 - 14:30: Spel 
14:30 - 15:30: Overvliegen 
15:30 - 16:00: Sluiten 

Voor wie: Kinderen van 5 t/m 15 jaar, maar ook voor ouders/verzorgers, oudere broers/zussen, 

andere familie, buren, etc. 

Meer info: www.scoutingboskoop.nl 

 

 


