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Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Afsluiting eerste projecten Wereldoriëntatie:
In deze eerste weken van dit schooljaar is er in de groepen weer hard gewerkt aan
verschillende thema`s binnen Wereldoriëntatie. We zijn blij u eindelijk weer van harte uit
te kunnen nodigen om de klas van uw kind(-eren) te bezoeken en te zien wat zij de
afgelopen weken geleerd hebben. De eerste thema-afsluiting is op donderdag 14
oktober tussen 13:45 en 14:15 uur. Daarna kunt u op het schoolplein van een heerlijk
kopje koffie of thee genieten.
We gaan ervan uit dat wanneer u binnen de school komt voor dit soort activiteiten, u
volgens de nu geldende regels beschikt over een geldige QR-code of herstelbewijs.
Extra leerkracht:
Vanuit de NPO-gelden die beschikbaar zijn gesteld door onze regering hebben wij ruimte
gevonden om een extra leerkracht aan te nemen. Zijn naam is Taco op `t Ende. Hij zal na
de herfstvakantie gaan ondersteunen in de groepen 4 t/m 8 en hier extra lessen en
instructie-momenten gaan verzorgen. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor. We
verwelkomen Taco en wensen hem veel succes en plezier bij ons op school.

Hallo! Please allow me to introduce myself: Mijn naam is Taco
Op´t Ende, 49 jaar, gelukkig getrouwd en vader van 3
kinderen. Van mijn 20+ jarige loopbaan in het onderwijs, heb
ik 17 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt: zeven
prachtige, leervolle jaren in Nieuw Zeeland, vijf
indrukwekkende, mooie jaren in Brunei en vijf schitterende,
passievolle jaren in Italië. Vorig jaar zijn we weer
teruggekomen naar ons bekende Nederland om (wederom)
dichterbij familie te zijn (mantelzorg) én onze jongens een
leukere vorm van onderwijs en een grotere mate van
zelfstandigheid te bieden. Lang leve de fiets!!!
Ik hoop dat mijn humor, enthousiasme en ervaring in binnenen buitenland een welkome bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind(eren) om
enthousiaste, leergierige en goede wereldburgers te worden! Mocht u verder kennis willen
maken dan zie ik u graag op school. Ciao for now en tot ziens!
Inloop groep 1-2:
In de afgelopen Coronaperiode hebben we u als ouder binnen de school gemist. Het heeft
echter ook nieuwe inzichten gegeven. De ochtenddrukte in de kleutergroep is een stuk
minder, waardoor de start voor de kleuters veel rustiger is. Ook zien we dat kinderen
enorm zelfstandig zijn in bijvoorbeeld het zelf ophangen van hun jas en tas. We vinden
het daarom wenselijk om de inloop `s ochtends in een nieuwe vorm terug te laten komen.
We gaan er vanuit dat de meeste kinderen zelf naar binnen kunnen gaan. Gaat uw kind
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nog maar net naar school, is er een verjaardag of zijn er bijzonderheden? Loopt u dan
gerust even mee naar binnen. Dit geldt uiteraard ook voor de andere groepen. Om u toch
in de klas te kunnen ontmoeten en om het mogelijk te maken dat uw kind kan laten zien
hoe het in de klas gaat, hebben we gedurende het schooljaar een aantal inloopochtenden
gepland. Op deze ochtenden bent u van harte welkom om met uw kind mee de klas in te
gaan. De eerste inloopochtend is op maandag 25 oktober. We zien u graag!
Funlab stichting Fundament:
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Heilige Communie:
Ook leerlingen van de Imenhof kunnen meedoen aan de Heilige Communie. We werken
hierin samen met parochie Maria-Vlucht en onze collega`s van de Verrekijker. Mocht u
hiervoor belangstelling hebben, stuurt u dan een bericht aan Sanne Groener, dan sturen
we u de informatie hierover toe.
Data: alle data van dit schooljaar zijn weer te vinden op de website en in
Schoudercom
dinsdag 12 oktober

19:30 uur ouderavond

donderdag 14 oktober

13:45-14:15 uur Thema-afsluiting

16 t/m 24 oktober

Herfstvakantie

maandag 25 oktober

8:30 – 9:15 uur inloopochtend groep 1-2

dinsdag 26 oktober

19:30 uur MR vergadering

4 en 5 november

groep 1 en 2 vrij

maandag 8 november

Studiedag team – alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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