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VOORWOORD
 

Met veel trots mag ik een voorwoord 
schrijven voor het eerste Immanuel 
Magazine. Nu wordt trots niet vaak 
gezien als deugd, maar in dit geval  
is het gepaste trots na een mooie 
prestatie. Het hele team is betrok-
ken geweest bij de inhoud van dit 
magazine, net als enkele partners.

Dit magazine geeft u een kijkje 
achter de schooldeuren. Het vertelt 

waar wij mee bezig zijn en welke ontwikkeling wij als school doormaken. 
Ontwikkelingen waar wij trots op zijn.

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met de rol van de school binnen 
het dorp. Wat is onze toegevoegde waarde? Wij willen een plek zijn die 
meer dan onderwijs alleen biedt. Een zogenaamde Community School. 

Onderwijs staat centraal bij ons op school, maar soms is er meer nodig 
in de ontwikkeling. 

Met verschillende aanbieders onderzoeken we de mogelijkheden met 
betrekking tot naschools aanbod. Denk hierbij aan sport en bewegen, mu-
ziek en typeles. Ook is de schoolcoach van Altra: Naima Akar elke twee 
weken een ochtend aanwezig.

Door onze samenwerking met Stichting Meerwaarde hebben we  
kunnen regelen dat we een programma als MeerBabbels in de school aan-
bieden. Ouders hoeven hiervoor niet meer naar Nieuw Vennep of Hoofd-
dorp. Ook is de drempel naar een sociaal werken een stuk lager als deze 
wekelijks op school is. 

Via deze stichting hebben we ook contact gekregen met een groep  
Arabische vrouwen die een plek zocht om bij elkaar te komen en elke 
week komt Riyad een paar uur om ons te helpen met allerlei klussen rond-
om de school. Riyad is enkele jaren geleden met zijn gezin naar Nederland 
gevlucht en wil graag aan het werk, maar kan nog geen betaalde baan 
zoeken. Op deze manier zijn wij als school betrokken bij het dorp en wil-
len een plek zijn voor het hele dorp. 

We hopen aankomende zomer weer een magazine uit te geven. Als u 
suggesties heeft voor in de inhoud, hoor ik dat graag. Om de kosten te 
drukken is het mogelijk om advertentieruimte te kopen. U zult daar tegen 
die tijd over worden geïnformeerd.

Ik hoop dat u dit magazine met veel plezier leest en doorgeeft aan ande-
ren omdat u net zo trots bent op deze school als ik.

Namens het team wens ik u een fijne kerstvakantie en prachtig 2019!

Marieke Splinter
 

Kent u onze school nog niet? 
Bel voor een afspraak en ik vertel u graag meer.
0297 326 803
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OUDERVERENIGING
 
Onze oudervereniging Heeft u gezien hoe 
mooi en sfeervol de school eruit zag ti-
jdens de afgelopen feestmaand? Eerst was 
daar de Sint, die bezig was met de laat-
ste mode en aansluitend werd de school 
in Kerstsfeer gebracht. Met als hoogte-
punt het kerstdiner. Dit soort dingen zijn 
zonder de oudervereniging niet mogelijk. 
De oudervereniging denkt mee en or-
ganiseert allerlei activiteiten. In de fact-
sheet hiernaast kunt u zien waar de oud-

ervereniging het afgelopen jaar mee bezig 
is geweest. Ook ziet u in een overzicht 
op welke manier de ouderbijdrage wordt 
besteed. Zonder deze bijdrage kunnen al 
deze activiteiten niet plaatsvinden. 

Helaas is voor 20 % van de kinderen 
voor dit schooljaar nog geen ouderbijdrage 
betaald. Hierbij doen wij een dringende 
oproep  aan alle ouders die nog niet betaald 
hebben. Als wij onvergetelijke schoolreisjes; 
gezellige sportdagen en interessante 
excursies willen blijven organiseren hebben 
we deze bijdrage hard nodig. 

De ouderbijdrage bedraagt €50,- per 
kind per schooljaar. Voor groep 8 is het 
€25,-.  De kosten voor het schoolkamp 
worden apart betaald.  
Bankgegevens OV: NL49RABO 0155.5298.46 
t.n.v. Oudervereniging CBS Immanuel

TSO
 

De tussenschoolse opvang (TSO) kun je 
buiten woensdag elke dag vinden op de 
Immanuel school. De TSO wordt verzorgd 
door groep mensen die zich elke keer weer 
inzetten om de opvang zo soepel en leuk 
mogelijk te laten verlopen voor de kinderen.

Tussen 12.00 en 13.00 worden de kinderen 
opgevangen. Groep 4 tot 6 eet zelfstandig 
met de leraar op de groep en groep 1 tot 
3 heeft extra begeleiding van een TSO-
medewerker. 

Daarna gaan alle kinderen een frisse neus 
halen op het plein. De kinderen zijn erg 
creatief en we hebben een divers aanbod 
aan activiteiten. 

Ze kunnen fietsen, springtouwen, 
voetballen, kingen, pingpongen, glijden, 
paardje spelen, verstoppen, in de zandbak 
spelen, lekker achter elkaar aanrennen en 
nog veel meer. 

Elke dinsdag is er vanuit Sportservice 
Haarlemmermeer iemand aanwezig 
die bewegingsactiviteiten doet met de 
kinderen.  Dit vinden de kinderen geweldig!

Dit jaar is voor het eerst de vakantie TSO 
week gehouden. Voor elke vakantie (buiten 
kerst om vanwege de al drukke maand) 
hebben wij een week lang extra activiteiten 
waar de kinderen uit kunnen kiezen of een 
lekkere traktatie. De eerste keer was een 
groot succes. 

Mochten er zaken onduidelijk zijn of 
heb je op- of aan- merkingen schroom niet 
en kom langs bij Lisette voor de Poorte of 
Nathalia Carrasco Ruiter. 

En denk je nou ik wil ook deel uitmaken 
van de school en een positieve bijdrage 
leveren, ben je meer dan welkom. We 
kunnen altijd mensen gebruiken. 
Opgeven kan via 
TSO.immanuel@gmail.com
 
Liefs de verzorgers van de TSO

UW ADVERTENTIE HIER?
Bel of mail voor meer informatie:

0297 326 803

Voor de volgende magazine
kunt u een advertentie plaatsen  

en ondersteund u de school. 
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€5700,- uit ouderbijdrage

Overzicht van in- en uitgaven van de 
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HET MANDJE
In de kast in de kamer staat een mandje en in dat 

mandje zitten allemaal dingetjes. Dingetjes waar ner-
gens een duidelijk plekje voor is, maar ook niet weg-
gedaan worden. Het mandje staat in de kast en valt 
eigenlijk niet meer op. Af en toe leggen we er iets in 
maar er wordt nauwelijks iets uitgehaald. Eens in de 
zoveel tijd komt het mandje van zijn plek. Samen met 
een van de kinderen kiep ik de inhoud op een tafel 
met als opdracht om spullen uit het mandje weg te 
gooien. Het opruimen dat je eigenlijk geen opruimen 
kunt noemen gaat gepaard met allemaal gelukskre-
tjes. De gemiste en vergeten rommeltjes worden als 
opnieuw gevonden schatten een voor een van alle 
kanten bekeken. Binnen de kortste keren ligt de halve 
tafel bezaaid met de inhoud uit het mandje. Puntje bij 
paaltje wordt er niets weggegooid. De tijd verstrijkt 
en er is nog geen dingetje weggegooid. Aan de tafel die 
bezaaid ligt met rommeltjes moet gegeten worden. 
Met een armbeweging worden alle rommeltjes weer 
in hetzelfde mandje geschoven en het mandje wordt 
weer op dezelfde plek in de kast gezet. Wat opruimen 
betreft zijn we geen stap verder gekomen.

Hetzelfde gebeurt, als je niet oppast, als leerlingen 
hun kastje of laatje moeten opruimen. Ze leggen alles 
(als het even meezit) op hun tafel en spitten hun spul-
letjes door. “Oh juf, hier is mijn ….” (vul zelf maar in). 
Geordende leerlingen zijn zo klaar terwijl de leerlin-
gen die wat minder geordend zijn er beduidend langer 
over doen.

Niet iedereen heeft de kwaliteit om te kunnen orde-
nen. Een leeg bureau en een opgeruimd laatje of kast-
je kan helpen bij de concentratie. Als de geordendheid 
er bij kinderen niet in zit hebben ze veel profijt van 
een verplichte wekelijkse opruimactie van hun kastje, 
latje of slaapkamer.

Het mandje ruim ik binnenkort zelf op mijn manier 
op. Didactisch moet het anders maar het is dan wel 
zo klaar.

Yvonne Korver

Op de Immanuel ben ik, Linda Piet, 24 uur werkzaam als onderwijsassistent. Op 
maandag, dinsdag en donderdag ben ik aanwezig. Verder ben ik druk met de studie 
tot leraarondersteuner. Ik geef jullie een kijkje in één van mijn zeer afwisselende 
dagen die begint om 08:00 uur. Mijn werkdag begint met alles in orde maken voor 
de verschillende begeleidingsmomenten in mijn eigen lokaal. Een heerlijke plek 
waar ik met groepjes of individuele kinderen lekker rustig kan werken. Ik overleg 
nog even met Juf Thamara omdat ik veel ondersteuning bied in groep 5/6. Om 
08:35 uur gooi ik de deuren los en gaan we beginnen….. kijk je mee?

08:45 uur. Wanneer de eerste leesproblemen worden 
gesignaleerd is het belangrijk om minimaal 3x per week extra 
te lezen op het gebied van begrijpend en technisch lezen. 
Dat doe ik op verschillende manieren. De kinderen doen 
actief mee en dat wordt dan ook beloond met een pen kiezen 
om mee te schrijven uit de ‘bijzondere’ pennendoos.

09:15 uur. Dagelijkse begeleiding van leerling in het automatiseren bij het 
rekenen. Zo worden de sommen al een stuk leuker, vind je niet?

10:45 uur. Extra ondersteuning in groep 5/6. Tijdens 
instructie van de éne groep door Juf Thamara, begeleid ik de 
andere. De ideale combinatie voor een combiklas. Soms gaat 
één van de groepen met mij mee voor een extra instructie, 
dictee of om in alle rust te oefenen en vragen te stellen.

11:30 uur. Tijd voor extra instructie of oefening waar 
kinderen op stagneren. De ene dag kan dat klokkijken zijn 
of automatiseren in groep 5/6, de andere dag is het lezen, 
schrijven of rekenen in groep 3. Dit doen we natuurlijk wel 
met een leuk leesstokje.

13:00 uur. Begeleiding van kinderen uit groep 1/2 waarvan 
Nederlands hun 2de taal is. Woordjes en cijfers in een andere 
taal, dat is best lastig! Ik werk veel met beeldend materiaal, wat 
de kinderen helpt bij het verstaan en begrijpen.

13:30/14:00 uur. Op dinsdagmiddag ga ik mee met groep 2/3 
naar het zwembad en ben ik het aanspreekpunt voor ouders 
en de zwemdocenten. Op donderdagmiddag duik ik in het 
handenarbeidlokaal en bied ik beeldende vorming aan een 
groepje leerlingen, tijdens handenvaardigheid van groep 3.

15:00 uur. Tijd om even alle documenten in te vullen van mijn verzamelde 
notities van de hele dag. Wat mij is opgevallen, waar  eventueel 
extra aandacht nodig is. Zo, mijn collega’s zijn weer op de hoogte… 
Ik maak mijn evaluatie in orde en loop mijn rooster voor de volgende dag door.  
Dit is vaak ook een moment dat ik op zoek ga naar materiaal, en mijn eigen 
ideeën waar het gaat om beeldend onderwijs uitwerk.
Nog even een bakkie koffie en wanneer nodig overleg ik met RT-er Wilma 
of IB-er Mariëlle. Nog even de bezem erdoor en rond 16:30/17:00 uur 
richting huis. Het was weer een fijne dag, ik kijk weer uit naar morgen en 
die is waarschijnlijk weer net zo afwisselend als vandaag. Tot ziens! 

Linda Piet

DAG VAN ONDERWIJSASSISTENT - LINDA PIET
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CBS IMMANUËL
onderdeel van Jong Leren

De Immanuël maakt samen met 25 scho-
len - van Aalsmeer tot Zandvoort - deel uit 
van de stichting Jong Leren. Op de scholen 
van Jong Leren willen we: 

Ruimte geven - elkaaR uitdagen - Samen leRen

Iedere school geeft hier op een eigen, 
unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, 
ouders en medewerkers hier de vruchten 
van plukken. 

We zien dat de kwaliteit van het onder-
wijs op de Immanuël de afgelopen 2 jaar een 
flinke impuls heeft gekregen. Ouders ver-
vullen een belangrijke rol in het educatieve 
proces. We zien ook dat de Immanuël niet 
meer weg te denken is in Rijsenhout door de 
verbinding met diverse (lokale) partners en 
voorzieningen. 

Wij wensen u en uw kinderen een fijne 
basisschooltijd toe.  

John - Paul - Sytske 
College van Bestuur

IDENTITEIT
Samen een dag op De Kaag

Op maandag 17 september zijn we met het 
hele team een dag De Kaag op gegaan. Onder 
leiding van Melissa Bakker van Arkade heb-
ben we het gehad over de levensbeschouwe-
lijke identiteit van de school.

Hierbij speelt je eigen identiteit natuurlijk 
ook een grote rol. Hoe kijken wij naar het le-
ven? Wat vinden wij belangrijk als het gaat 
om de ontwikkeling van kinderen? Wat wil-
len wij kinderen meegeven, naast kennis en 
vaardigheden?

We mochten elkaar nog beter leren ken-
nen en ontdekken dat we als team veel ge-
meenschappelijk hebben. 

Onze school is een christelijke school die 
open staat voor iedereen die zich thuis voelt 
bij onze manier van werken.

De levensbeschouwelijke identiteit van 
de school vindt zijn oorsprong in de Bijbel. 
Christelijke waarden zoals zorgzaamheid, 
vergeving,  trouw, hulpvaardigheid, respect  
en geborgenheid willen we voorleven en uit-
dragen. De Kanjertraining sluit hier prach-
tig bij aan.

Op onze school worden de Bijbelverhalen 
verteld en ontdekken we wat deze verhalen 

ons kunnen leren. Als school vieren we de 
christelijke feesten en wij leggen uit wat de 
betekenis is van deze feesten. 

Dit doen we met respect en ruimte voor 
mensen met een andere overtuiging. We 
willen een school zijn waar iedereen zich 
welkom voelt en waardevol weet. Elk kind 
is bijzonder; uniek en bedoeld om er te zijn. 

We hebben aandacht  voor elkaars ver-
driet, angsten, zorgen, frustraties en vreug-
de.  Vieringen en feesten die we op school 
hebben, dienen om de saamhorigheid te 
bevorderen, maar ook om respect, bewon-
dering en emoties te kunnen uiten. 

 
Elke schooldag zingen en bidden we met 

de kinderen. Twee of drie keer per week 
vertellen we een Bijbelverhaal. Zo mogelijk 
wordt een link gelegd met de actualiteit. 
In alle groepen maken we ge-
bruik van de methode ‘Kind 
op Maandag’.

KANJER TRAINING
 

De immanuelschool is al jaren een kan-
jerschool. De kanjertraining gaat ervan 
uit dat als een kind zich veilig voelt in de 
groep het plagen/pesten veel minder is. 
Elke dag wordt er in de groepen geoefend 
aan: Hoe los je een ruzie op, hoe kom je 
goed voor jezelf op, normen en waarden 
en werken we aan groepsvorming. 

Voor dit jaar heeft de school een kanjer-
coordinator en dat ben ik: 

Ik ben Netty Koningen en werk op twee 
scholen binnen de stichting. Elke woens-
dag komen de kinderen mij tegen, in de 
gang op het plein in de klas of in de gym-
zaal. Mijn taak is dit jaar de leerkrachten 
ondersteunen bij de vernieuwde kanjer-
training, de lessen geven in de groepen 
waar de leerkracht nog geen licentie heeft 

van de kanjertraining en met kinderen en 
groepjes kinderen buiten de groep extra 
oefenen. 

Vooral in de bovenbouw lossen jongens 
en meisjes verschillend een ruzie op, dan 
is het fijn om een jongens en meidenkring 
apart te hebben, hier help ik dan bij. Soms 
is het fijn om buiten de groep samen te 
kijken en te oefenen welk gedrag of hou-
ding er nodig is om stevig in je schoenen 
te staan. Dit is voor de leerling en voor mij 
waardevolle en leerzame momenten.

 Alle kinderen weten wat het rode pet-
tengedrag inhoudt, vraagt u gerust aan 
uw kind wat we daarmee bedoelen. Het 

gedrag van een witte pet(jezelf zijn) of 
wit met rood (jezelf zijn met een vrolijke 
noot) is veel fijner. Met elkaar oefenen of 
even samen heeft vaak snel het gewenste 
resultaat en daar wordt iedereen blij van.  

Ik geniet van deze baan en hoop het en-
thousiasme over de kanjertraining over te 
brengen aan de leerlingen.

Mocht u vragen hebben over de 
kanjertraining kunt u mij mailen,  
netty.koningen@jl.nu

C.B.S. Immanuel Magazine  •  December 2018

5



LEES- 
ONDERWIJS 
BIJ ONS OP 

SCHOOL  

 

Op school lezen we veel,  

dit is dan ook een van onze 

speerpunten. Door te lezen 

wordt je wereld groter!  

Je vergaart nieuwe kennis  

en wordt enthousiast  

meegenomen in verhalen.  

Kinderen willen graag leren 

lezen als ze naar de basisschool 

gaan en het maakt ze  

onafhankelijker  

en zelfstandiger. 

Wij werken voor het tweede jaar in 
groep 3 met de nieuwste versie van Vei-
lig leren lezen en hier leren we de kin-
deren aanvankelijk lezen. Vanaf groep 
4 t/m groep 8 zetten we nog steeds veel 
in op lezen, we noemen dit voortgezet 
technisch lezen. We werken met de me-
thode Lekker Lezen en alle kinderen le-
zen boeken uit de schoolbibliotheek op 
leesmomenten in de klas. Op dit moment 
zijn we ons aan het oriënteren op een 
nieuwe technisch leesmethode. Zo zijn 
we al naar een bijeenkomst geweest waar 
we hebben gesproken met verschillende 
uitgeverijen en gaan we ons dit komende 
half jaar verder verdiepen in de metho-
den die worden aangeboden in onder-
wijsland en een keuze maken die bij onze 
school past. We willen volgend schooljaar 
dan ook starten met een nieuwe tech-
nisch leesmethode.

Dit schooljaar werken we op school met 
een nieuwe begrijpend lezen methode, dit is 
Nieuwsbegrip. We gebruiken Nieuwsbegrip 
om kinderen te leren hoe ze teksten moeten 
lezen en leren begrijpen. Want begrijpend 
lezen is heel belangrijk, op school maar ook 
daarbuiten. We werken met Nieuwsbegrip 
in de groepen 4 t/m 8 en de teksten die we 
lezen gaan over een actueel onderwerp. Zo 
lezen we over hetzelfde onderwerp in de 
hele school met teksten op eigen niveau. 
Bij de tekst hoort ook een filmpje gemaakt 
door de redactie van het Jeugdjournaal, dit 
maakt het nog interessanter voor de kin-
deren. We maken de opdrachten op papier 
of op de computer en leren zo de verschil-
lende leesstrategieën toe te passen. 

Plezier in lezen vinden wij belangrijk,  
juist omdat het zoveel ‘moet’ op school.

Door samen te lezen op school en thuis, 
te praten over wat er gelezen wordt en het 
kind zelf te laten bepalen wat het wil lezen 
(dus ook strips of tijdschriften wanneer 
hij/ zij daar de voorkeur aangeeft) leer je 
kinderen plezier te hebben in lezen. En een 
kind dat plezier heeft in lezen, leest meer, 
gaat hierdoor vooruit met lezen, voelt zich 
hierdoor competent en trots, blijft hier-
door gemotiveerd en met plezier lezen en 
leert hierdoor nog beter lezen. 

En uiteraard ben je voor voorlezen nooit 
te oud.

 
DE SCHOOLBIEB

 
Iedere maandag, dinsdag en donder-

dag kunnen de kinderen van onze school 
lekker rondneuzen in de schoolbieb en op 
zoek gaan naar een nieuw leesboek. Tus-
sen 13.00 en 14.00 uur staan Ria en Moni-
que klaar om de boeken in te nemen, uit 
te lenen, te helpen bij het zoeken en om 
ze advies te geven. Daarnaast zorgen zij 
ervoor dat de bieb er gezellig uitziet en  
verzorgen zij de thematafel. 

Een hele belangrijke klus, want lezen 
is erg belangrijk. Niet alleen goed voor 
het leesniveau en de woordenschat, maar 
ook een verrijking voor de fantasie en het 
ontdekken van nieuwe dingen. 

 Ieder jaar vullen we de schoolbieb 
aan met nieuwe boeken. We zoeken naar  
boeken binnen thema’s, kijken naar 
jongens en meidenboeken, boeken voor 
kinderen met dyslexie, stripboeken en 
informatieboeken. Zo houden we de bieb 
actueel en hopen we iedereen te kunnen 
bieden waar ze naar zoeken. 

Lezen is niet alleen op school belang-
rijk. Thuis lezen heeft grote voordelen 
voor de ontwikkeling van uw kind. Daar-
om willen we de boeken niet alleen in de 
school houden. Dit schooljaar gaan we 
ervoor zorgen dat de kinderen ook een 
boek kunnen lenen om mee naar huis 
nemen. Iets waar me erg trots op zijn en 
ieder kind gunnen. We houden u op de 
hoogte!!!!

We hebben heel veel boeken gekregen van de Total-spaaractie. Biebjuf Monique heeft het maar druk met het stickeren en invoeren  
van de nieuwe boeken.
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NEDERLANDS  
LEREN OP DE 
SCHOOL VAN 

JE KIND

Het begon allemaal in  

november 2017 met een vraag 

aan de bibliotheek of  

er Pools-Nederlandse boekjes 

waren voor ouders. Deze vraag 

is het startpunt geweest van 

een mooie samenwerking met 

de bibliotheek en het Taalhuis. 

 Als je nieuw in Nederland bent en de taal 
niet spreekt is het heel lastig om betrokken 
te zijn bij het onderwijsproces van je kind. 
Het onderwijs in Nederland zit anders in el-
kaar dan in andere landen. Het niet spreken 
of begrijpen van de taal is een grote drempel 
om de school binnen te komen. Het risico is 
groot dat je als ouder in een isolement komt. 
Doordat kinderen de hele dag Nederlands 
horen en op school extra ondersteuning 
kunnen krijgen, pikken zij de taal vaak snel-
ler op dan de ouders.

Voor goed onderwijs aan de kinderen is 
de betrokkenheid van ouders zeer belang-
rijk. Daarom hebben we als school gekozen 
om te investeren in deze betrokkenheid.

Samen met het Taalhuis (onderdeel van 
de Bibliotheek Haarlemmermeer) hebben 
een programma opgezet voor zogenaamde 
“laagtaalvaardige ouders”. We hebben hier 
subsidie voor gekregen en wij hebben met 
dit project  als eerste school in de Haarlem-
mermeer het TaalAkkoord ondertekend. 
Hier zijn wij heel trots op.

Na de herfstvakantie zijn we gestart met 
het project. Elke woensdagmorgen komen 
zo’n 8 moeders met verschillende nationa-
liteiten op school om les te krijgen van juf 
Simone. Simone is een ervaren NT2-docent 
(Nederlands als tweede taal). Om de drem-
pel zo laag mogelijk te maken hebben we 
met twee enthousiaste vrijwilligers ook 
de opvang voor de kleine kinderen kun-
nen faciliteren. Er doen moeders mee met 
verschillende nationaliteiten: Pools, Turks, 
Zuid Afrikaans, Amerikaan en Portugees.

WAT DOEN WE DAN  
TIJDENS EN IN DE LES?

Het beter spreken en begrijpen van de 
Nederlandse taal staat centraal tijdens de 
lessen. Hierdoor wordt het zelfvertrou-
wen vergroot en zal de communicatie met 
de leerkracht  steeds beter verlopen. Ook 
wordt er soms iemand uitgenodigd om 
iets te vertellen over het werk wat hij of zij 
doet binnen de school. Zo heeft onlangs 
de schoolcoach zich voorgesteld en verteld 
met welke vragen ouders terecht kunnen bij 
haar. Regelmatig vertalen de ouders elkaar 
onderling, wanneer dat nodig is.

In een veilige en rustige omgeving laat 
ik de moeders kennis maken met de ba-
sisschool. Hierbij gebruiken we het boek 
“Wat is een basisschool?” Woordenschat, 

feesten, kennis van vakken, 
toetsmomenten etc, komen 
aan de orde. Ook besteden we 
aandacht aan de grammatica, 
schrijven en uitspreken van 
goede zinnen. 

De vrouwen die naar de les 
komen hebben een gezamen-
lijk doel:

 

“De Nederlandse taal beter begrijpen en 
leren spreken om zo hun eigen kind te kun-
nen begeleiden in zijn ontwikkeling en meer 
betrokken te zijn bij het leerproces. Er is veel 
herkenning en respect onderling, wat weer 
bevorderlijk is voor het sociale netwerk.

Enkele vrouwen geven de volgende reac-
tie waarom ze zich hebben opgegeven voor 
deze bijeenkomsten en hoe ze het tot nu toe 
ervaren:

•  Graag wil ik de taal beter leren schrij-
ven en spreken, ik versta al wel veel.

•  Het is fijn om in deze veilige groep te 
leren en te kunnen oefenen zonder 
je te schamen of verlegen te voelen 
als je fouten maakt.

•  We begrijpen elkaar, omdat we de-
zelfde problemen hebben met taal 
en dingen waar we tegenaan lopen 
in de gemeenschap.

•  Twee jaar geleden was ik bang om met 
andere moeders of de juf te praten.

•  De keuze van school om dit voor ons 
te organiseren is goed voor ons. Het 
maakt de school meer toegankelijk.

•  Mijn kind vind het ook leuk als ik naar 
school ga om Nederlands te leren, mijn 
kind motiveert mij hierin.

•  Door deze lessen kan ik beter begrij-
pen wat er op school gebeurt en kan 
ik erover meepraten. 

•  Ik wil meer weten wat mijn kind 
doet op school, maar ook hoe ik kan 
helpen.
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ONDERWIJS
aan het jonge kind

De onderbouwleerkrachten zijn dit 
schooljaar, onder begeleiding van een 
specialist opnieuw over onze visie op on-
derwijs aan jonge kinderen aan het na-
denken. 

We zijn gestart met een aantal speer-
punten; het kind moet voldoende ruim-
te krijgen om te spelen, te bewegen, te 
onderzoeken en sociale contacten op te 
doen. Dit heeft veel invloed op onze ma-
nier van onderwijs, maar ook bijvoorbeeld 
hoe onze klasinrichting eruit moet zien. 
Hebben wij genoeg materialen, hoe uitda-
gend zijn onze speelhoeken, hebben wij 
hiervoor een methode nodig etc.?

Wij hebben nog een paar overlegmo-
menten staan in onze agenda, aan het 
einde van dit schooljaar hopen wij een 
duidelijke visie en werkmanier te hebben 
vastgelegd.

Voorbeelden van een verteltafel en een 
ervaringshoek:

BIDDEN
voor je kinderen,  

de school en het team.

Elke weer komen een heel aantal moe-
ders met kinderen op de CBS Immanuël 
bij elkaar om te bidden voor onze kinde-
ren, de school, het team en schoolzaken. 
Dit doen we, aangemoedigd door bijvoor-
beeld de tekst uit Filippenzen 4 vers 6 :

“Weest in geen ding bezorgd, maar 
laten bij alles uw wensen door gebed en 
smeking met dankzegging bekend wor-
den bij God”. 

We bidden op woensdagochtend vanaf 
11.15 uur op school. We werken hierbij uit 
het principe van Moeders in Gebed (MiG). 
MiG is een wereldwijde, interkerkelijke 
gebedsbeweging van moeders die elkaar 
ontmoeten in groepen van twee of meer. 
Deze organisatie heeft momenteel zo’n 57 
geregistreerde groepen door heel Neder-
land, maar is onder de naam Mothers in 
Prayer ook wereldwijd actief.

Kijk voor meer informatie gerust een 
op de website www.moedersingebed.nl  
of www.momsinprayer.org

Ben je benieuwd of heb je vragen? 
Neem gerust contact met ons op. Natuur-
lijk kan je ook  geheel vrijblijvend een 
keertje komen kijken. Weet dat kinderen 
van 0 - 4 jaar ook van harte welkom zijn!

Waar? Op de Immanuël, vaak in de di-
rectiekamer

Wanneer? in principe elke woensdag 
van 11.15-12.30 uur.

Namens de moeders,

Marije Koster (06-48134085)

EEN DAG IN
groep 1/2

Als om 8.35 uur de deur open gaat, druppe-
len de kinderen langzaam binnen. Ze mogen 
een boekje uitkiezen en dit samen met papa 
of mama lezen. Om 8.45 beginnen we met 

het ochtendritueel. We zingen het “goede-
morgen liedje”; bidden en bespreken welke 
dag het is.

Na het ochtendritueel staat er een les op de 
planning. Dat kan taal, rekenen, Engels, ver-
keer of Kanjertraining zijn. Jonge kinderen 
leren het beste als alles met elkaar samen-
hangt. Daarom werken we met thema’s.

Vervolgens gaan de kinderen spelen en 
werken. Kleuters leren door te  spelen. Veel 
doelen kunnen juist behaald worden met 
spel. We hebben een bouwhoek, huishoek, 
themahoek, maar werken ook met ontwik-
kelingsmateriaal uit de kast. 

Per week zijn een een aantal werkjes die alle 
kinderen moet maken. Zoals een knutsel-
werkje of een ontwikkelingsspel. Kinderen 
leren hiermee bepaalde vaardigheden zo-
als knippen, vouwen of patronen maken. 
We werken ook met het kiesbord. Kinderen 
leren hierdoor ook dat ze soms iets anders 
moeten kiezen omdat het al vol is. 

Tijdens het spelen er werken is de juf bezig 
met een klein groepje om aan bepaalde doe-
len te werken.

Dan wordt er in de kring gegeten en gedron-
ken en is er een activiteit in de kring. 

Hierna gaan de kinderen buitenspelen. Er 
wordt veel buiten gespeeld. Dat is niet alleen 
gezond, maar de kinderen leren veel van het 
spelen met elkaar. Op ons mooie plein is al-
tijd wel iets te ontdekken.  

‘s Middags beginnen we weer in de kring; 
wordt er gespeeld en gewerkt en gaan we 
nog een keer naar buiten toe. 

Bij de kleuters is het bijna nooit helemaal 
stil. Een goede woordenschat is van belang, 
daarom wordt er veel gepraat met elkaar. 
Kinderen leren verwoorden wat je vinden, 
willen of voelen.
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MUZIEK
is meer dan alleen maar liedjes zingen

Dit jaar heb ik de kans gekregen de opleiding “Vakspecialist 
Muziek” te volgen aan Hogeschool InHolland. Ik heb van jongs af 
aan altijd veel muziek gemaakt en geluisterd en ben er dan ook 
buiten schooltijd regelmatig mee bezig. Hoe tof is het om iets 
waar je plezier aan beleeft te ontwikkelen en in te zetten voor 
de hele school. Het balletje is eigenlijk gaan rollen toen we drie 
jaar geleden mee konden doen aan de Muziekimpuls. Een subsi-
dieregeling die geld ter beschikking stelt om muziekonderwijs op 
de basisschool te verbeteren. Een van de voorwaarden voor deze 
subsidie is dat we aan de slag zouden gaan met Zangexpress en 
dat er twee teamleden een Zangexpress-training zouden volgen. 

Toendertijd heb ik samen met juf Ellen 
de training gevolgd. Zij is gestopt met 
lesgeven dus nu mag ik de kar alleen 
trekken. Dit is uiteindelijk uitgemond 
in de opleiding Vakspecialist Muziek. 

Ook heeft de school kunnen investeren in instrumenten. We heb-
ben inmiddels vier gitaren, twee keyboards en veel verschillende 
kleine slag en melodie instrumenten. Inmiddels hebben we zelfs 
een drumstel te leen gekregen als aanvulling op ons instrumen-
tarium. Er kunnen altijd meer instrumenten bij. Dus als u nog iets 
op zolder heeft liggen...

Muziek is een vak dat echt van belang is. Met muziek bezig 
zijn heeft een groot effect op de werking van de hersenen. Zowel 
de verbindingen tussen de linker en de rechterhersenhelft, het 
gedeelte dat helpt bij het inschatten van sociale context, als het 
gedeelte waar creativiteit zich bevindt worden gestimuleerd. Op 
jonge leeftijd met muziek aan de slag gaan en misschien zelfs een 
instrument leren bespelen heeft voordelen voor de hersenont-
wikkeling voor de rest van je leven.

 Dit schooljaar ben ik uitgeroosterd in mijn eigen groep om 
muziekonderwijs te geven aan de groepen 3 t/m 7. In de lessen 
probeer ik in een schooljaar alle verschillende domeinen van mu-
ziekonderwijs aan bod te laten komen: zingen, noteren, luisteren, 
spelen, improviseren en bewegen. Het is geweldig om te zien hoe 
enthousiast de kinderen aan de slag gaan met de verschillende 
instrumenten en opdrachten. We hebben in de midden- en onder-
bouwgroepen aan hoorspelen gewerkt en in de hogere groepen 
zijn we aan de slag gegaan met speelstukken en hebben we zelf 
gecomponeerd. Daarnaast zingen we in alle groepen veel en komt 
er muziektheorie aan bod. Groep 8 is aan de slag geweest met 
verschillende muziekstijlen en zelf componeren en spelen. In de 
toekomst staan er nog wat leuke dingen op het programma in sa-

menwerking met Pier K. In januari en februari zullen er verschil-
lende bandjes gemaakt worden in de bovenbouw en de groepen 3 
en 4 zullen muziek gaan combineren met drama. De verwachting 
is dat beide projecten ook voor ouders te bezoeken zullen zijn. 

Een muzikale groet 
van meester Nees

MEERWAARDE
 

Sociaal werk helpt mensen bij het vinden 
van ideeën en oplossingen!

Fijn dat ik mezelf mag voorstellen in dit 
magazine. Ik ben Norman Kortekaas en 
werkzaam als sociaal werker bij MeerWaar-
de.

Als sociaal werker help ik mensen bij het 
vinden van ideeën en oplossingen om hun 
eigen welzijn en dat van hun omgeving te 
verbeteren. Door regelmatig aanwezig te 
zijn in Rijsenhout ben ik herkenbaar en 
makkelijk te benaderen. Door deze betrok-
kenheid ken ik veel mensen in Rijsenhout en 
weet ik wat er speelt in het dorp.  

Basischool de 
Immanuel is een 
van de plekken in 
Rijsenhout waar 
ik contact maak 
met ouders en 
kinderen. Zo geef 
ik themabijeen-
komsten op ou-
deravonden, doe 
ik schoolpleinbe-

zoeken om met ouders in gesprek te gaan en 
ik ben elke maandag van 14.00 tot 15.30 uur 
aanwezig op school met het taalprogramma 
Meerbabbels. De laatste activiteit is bedoeld 
voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Door ex-

tra te oefenen met de Nederlandse taal le-
ren de kinderen de taal beter te begrijpen. 
Ze kunnen zich beter uitdrukken, gaan zich 
zekerder voelen en maken sneller contact 
met andere kinderen.

In Rijsenhout ben ik niet de enige sociaal 
werker van MeerWaarde. Ik werk samen 
met diverse collega’s die allemaal hun eigen 
expertise hebben. Zelf ben ik gespeciali-
seerd in begeleiden en coachen van kinde-
ren, jongeren en ouders. Andere collega’s 
hebben bijvoorbeeld expertise in financiële 
en juridische zaken, maatschappelijk werk, 
echtscheiding, buurtbemiddeling, buurti-
nitiatieven, ouderen en vrijwilligerswerk. 
Voor een complete uitleg over wat Meer-

Lees vervolg op pagina 10.
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Waarde te bieden heeft verwijs ik naar onze 
website www.meerwaarde.nl

Ik zou het leuk vinden als ouders na het 
lezen van dit stukje op me af stappen om 
een praatje te maken over de opvoeding of 
over de ontwikkelingen in de maatschap-
pij. Dus spreek me gerust aan na de Meer-
babbels-lessen op maandag of op andere 
momenten wanneer ik op de school ben. Ik 
denk graag met u mee en als u vragen heeft 
voor andere collega’s of instanties dan leg ik 
graag voor u de verbinding.

Vervolg Meerwaarde.

EEN TEAM VAN KAMPIOENEN
Teach like a Champion

Vorig schooljaar hebben we met het team 
de training Teach like a Champion ge-
volgd. Met deze training leer je als leer-
kracht nog beter te kijken naar het effect 
van je instructie en de routines. Hoe zijn 
en blijven alle leerlingen betrokken en op 
welke manier organiseer ik de klas? 

 Voor scholing en coaching maken wij 
gebruik van de expertise van een collega 
van een van de Jongleren scholen. Dorien 
Hulsebosch werkt op de Paradijsvogel in 
Vogelenzang en is coach en trainer op 
het gebied van instructievaardigheden. 
Door middel van klassenbezoeken; indi-
viduele gesprekken en groepsgesprekken 
krijgen we inzicht in onze kwaliteiten en 
onze ontwikkelpunten. Ook hebben alle 
leerkrachten een bezoek gebracht aan de 
Paradijsvogel. Op deze manier leren we 
van en met elkaar.

De trainer aan het woord

Graag stel ik mij aan u voor:

Ik ben Dorien Hulse-
bosch en al 15 jaar vol 
passie schoolleider 
van IKC De Paradijs-
vogel in Vogelenzang. 
Op mijn school leid 
ik nu een nieuwe di-
recteur op en doe ik 
extra werk voor onze stichting Jong Leren.

Vandaar dat u mij dit schooljaar kan te-
genkomen op school. Met alle leerkrachten 
werk in aan het versterken van hun klassen-
management en de instructievaardigheden. 

Ook ga ik bij de leerkrachten op klassen-
bezoek en verzorg teambijeenkomsten. Er 
hangt een fijne sfeer op deze school. Voor 
mij dus een goede plek om met deze uitda-
ging aan de slag te gaan.

ICT
op de Immanuel

Sinds ik op de Immanuel werk heb ik ICT 
in mijn takenpakket. Omdat de ontwikke-
lingen op het gebied van ICT zo snel ont-
wikkelen heb ik 2 jaar geleden de HBO-op-
leiding ICT-coördinator gevolgd, en sinds 
dit jaar heb ik ook een nieuwe functie op 
onze school. 

Daarnaast kreeg ik de kans mezelf nog 
meer te ontwikkelen en heb ik afgelo-
pen november mijn diploma voor Google 
Certified Educator gehaald. Daar waar ik 
eerst groepsleerkracht met ICT-kennis 
was, ben ik nu ICT-coördinator met on-
derwijs-kennis. Een combinatie met veel 
raakvlakken en dus beide onmisbaar zijn 
op onze school!

Inmiddels zijn de chromebooks en ipads 
niet meer weg te denken bij ons op school. 
ICT is een belangrijk hulpmiddel gewor-
den binnen ons onderwijs. Het is niet zo 
dat ICT het traditionele onderwijs ver-

vangt, maar het 
vult wel aan. Blad-
zijden uit metho-
des kun je op het 
digibord laten zien, 
verwerking ver-

loopt via Snappet of de methodesoftware 
en de kinderen maken werkstukken en 
presentaties in de Cloud. Daarnaast heb-
ben we veel chromebooks en tablets in de 
school waarop kinderen zelfstandig kun-
nen werken binnen hun eigen account.

Ook bij de kleuters werken we veel met di-
gitale middelen. De kinderen hebben een 
persoonlijk account op een ipad en kun-
nen leren programmeren met behulp van 
een Bee-bot. Op deze manier ontwikkelen 
zij ook bepaalde vaardigheden die ze in 
het verloop van hun basisschoolperiode 
nodig zullen hebben.

 Het werken met deze middelen kan heel 
fijn en efficiënt zijn, mits het allemaal 
werkt. Om ervoor te zorgen dat de leer-
lingen en leerkrachten tegen zo min mo-
gelijk problemen aanlopen is de functie 
ICT-coördinator in het leven geroepen. 
Aan mij de taak om alle inlogproblemen, 
technische storingen en defecte middelen 
te herstellen, het liefst nog voordat ze ont-
dekt zijn. Helaas lukt dit niet altijd maar 
door het aanbrengen van een bepaalde 
structuur kun je wel een hoop voorkomen. 
Zo hebben we schoolafspraken gemaakt 
over oa. het gebruik van de devices, de 
omgang met de digitale middelen en het 
inzetten hiervan. Door van jongs af aan 
deze regels en afspraken bespreekbaar te 
maken voelen kinderen zich verantwoor-
delijk voor hun “eigen” device en zullen ze 
hier zuinig mee omgaan.

Ter ondersteuning bied ik ook begeleiding 
en coaching aan de collega’s op het gebied 
van ICT. Ieder schooljaar plan ik klassen-
bezoeken in. Ik kijk mee als ze vastlopen, 
geef tips voor het gebruik van ICT in de 
klas en ben er zelfs om ouders te helpen bij 
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het installeren van bijv. de Parro-app of 
het inloggen op de computer vanuit huis.

Naast bovenstaande taken onderzoek ik 
ook veel nieuwe digitale methodes, ver-
werkingssoftware en houd ik de laatste 
ontwikkelingen bij op het gebied van 
digitale geletterdheid. Zo doen wij mee 
aan een Pilot van Snappet, bieden we oe-
fensoftware voor op school en thuis aan 
en leg ik contacten met instanties en in-
stituten om ervaringen, tips en informa-
tie te verzamelen.

Al met al, een zeer veelzijdige baan met 
veel mogelijkheden en ontwikkelingen.

Een digitale groet, juf Franka

Peuterspeelzaal ’t Roefje
Voordat je kind naar de basisschool gaat, 

is het van 2 tot 4 jaar enkele ochtenden van 
harte welkom op onze gezellige peuterspeel-
zaal ’t Roefje aan de Schouwstraat 17 (naast 
Immanuëlschool). Heerlijk samen spelen met 
leeftijdsgenootjes is het leukste dat er is. 

Kinderen ontdekken de wereld spelender-

wijs. Vanuit de Piramide-methode bieden 
we je peuter uitdagende activiteiten aan de 
hand van thema’s aan. De activiteiten sluiten 
aan bij leeftijd, behoeften, interesse, ont-
wikkeling en belevingswereld van je kind. 
Zo leren zij prettig om te gaan met elkaar, 
te groeien naar zelfstandigheid en voor-
al ook veel plezier te hebben. We prikkelen 
nieuwsgierigheid en fantasie en stimuleren 
om nieuwe ontdekkingen te doen. Alle ont-
wikkelingsgebieden komen aan bod. Van 
taal, motoriek, sociaal-emotioneel, rekenen 
tot waarnemen. 

Onze pedagogisch medewerkers weten 
voor- en achterstanden tijdig te signaleren 
en hierop in te spelen. De doorgaande lijn 
naar het basisonderwijs en koppeling aan 
Cito is zo gewaarborgd. Bovendien werkt 
SKH al ruim 10 jaar met De Peuterestafette 
als goede overdracht van je kind van kin-
deropvang naar basisonderwijs. Het biedt 
je kind een optimale start op de basisschool 
en begeleiding in zijn of haar nieuwe groep. 
Voor peuters die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben is Voorschoolse Educatie (VE) 
beschikbaar. Onze professionele tutoren be-
geleiden je kind, eventueel voortgezet in de 
basisschool. 

Buitenschoolse opvang (bso) Roef met 
BSO FUN, te leuk om te missen!

Het programma van de peuterspeelzaal 
sluit naadloos aan bij het activiteitenaanbod 
van bso Roef. Op de bso hebben kinderen van 
4 tot 12 jaar met elkaar een leuke tijd op een 
vertrouwde plek. Zij krijgen veel individuele 
aandacht. Op bso Roef bieden wij voor- en 
naschoolse opvang en vakantieopvang. Het 

is ook fijn dat de pedagogisch medewerkers 
Lenie en Jeannette op beide locaties werken. 
Zo hebben zij een goed beeld van de kinderen 
en kunnen de doorgaande lijn waarborgen.  

Via het fantastische BSO FUN-programma 
komen de kinderen in aanraking met steeds 
een ander thema. De kinderen vinden het 
ontzettend leuk. Het past goed bij hun in-
teresses en ontwikkelingsniveau. Achter de 
schermen is goed nagedacht over het pro-
gramma. De activiteiten zijn divers en afge-
stemd op verschillende leeftijden. Denk aan 
creativiteit, sport en spel, koken, ontdekken/
science, natuurbeleving. Zo is het elke dag 
een avontuur om op de bso te zijn en samen 
met vriendjes FUN te hebben.

De activiteiten zijn niet alleen heel leuk, 
maar ook leerzaam. Alle ontwikkelingsge-
bieden komen aan bod. Zo worden de kwa-
liteiten waarover ieder kind beschikt ingezet 
en benadrukt. Door het brede aanbod maakt 
je kind kennis met nieuwe activiteiten, leert 
nieuwe vaardigheden en ontdekt nieuwe in-
teresses en talenten.

Kijk voor meer informatie op  
www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl 
of bel 023 - 567 20 20 voor een rondleiding
SKH-peuterspeelzaal ’t Roefje (Schouw-
straat 17) en SKH-buitenschoolse opvang 
Roef (Schouwstraat 15)

SKH-KINDEROPVANG
Samenwerking met Immanuël

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 
(SKH) is de grootste kinderopvang-organisa-
tie van Haarlemmermeer. Ook in Rijsenhout 
werken wij nauw samen met het basisonder-
wijs. Met peuterspeelzaal ’t Roefje en buiten-
schoolse opvang Roef zijn we naast en in de 
Immanuëlschool gevestigd. 

PERSONEELSDAG
JongLeren

Op woensdag 7 november was de personeels-
dag van JongLeren. In De Meerse was er ‘smid-
dags een programma met als keynote-speaker 
Wouter Hart - schrijver van het boek Anders 
vasthouden.
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Het hele team van CBS Immanuel wenst u mooie feestdagen  
en gezond en mooi 2019 toe.

Ik wens U een jaar
Als een alfabet

Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en creativiteit

Tot zegen, zon en zaligheid.

Guido Gezelle (1830-1899)

christelijke basisschool

Immanuël
Vandaag bij ons 

Als U vandaag bij ons zou komen,
waar zouden wij U vinden?
Zou het journaal dan met U openen
of komt U stilletjes in ons midden?

Zou Uw moeder dan een vrouw zijn
uit een middenstandsgezin,
een tiener uit Amerika
of een bootvluchteling?

Als U vandaag bij ons zou komen,
zouden we engelen horen zingen?
Of zouden wij ze niet meer horen
door onze alledaagse dingen?

Zouden media U vinden
vóór de herders zijn geweest?
Wordt U afgedaan als nepnieuws
of geloven wij nog steeds?

Vandaag bij ons.
Hoe zou U komen?
Vandaag bij ons.
Waar zou U wonen?
U bent bij ons, ons allemaal.
Niemand uitgezonderd.
Wat een kerstverhaal!
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