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Bij deze de bijzonderheden voor de afgelopen en komende periode: 
 
Even voorstellen 
 
Mijn Naam is Marcel Verheijen, 55 jaar en vanaf 1 december 
ben ik voor 2 ochtenden per week jullie nieuwe conciërge.  
Ik zal er zijn op donderdag en vrijdag morgen. 
 
Ik ben getrouwd  en heb 3 kinderen en 1 kleinkind.  
De Imenhof ken ik nog van het oude gebouw, toen het een 
Jenaplanschool was. 
Onze kinderen  hebben hier alle 3 met heel veel plezier  les 
gehad. 
 
Mijn hobby's zijn muziek, ik verzamel lp's, en ik wandel 
graag, o.a. het Pieterpad. 
 
Groetjes Marcel 
 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december is het weer zover! Het kerstdiner voor alle groepen.  
Om 11:00 uur is er een kerstviering in de speelzaal, waar u allen van harte voor 
bent uitgenodigd. Alle groepen zullen hieraan meedoen. 
Iedereen is om 12.00 uur vrij, om vervolgens om 17.30 uur aan te schuiven bij het 
kerstdiner.  
Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat iedere groep zelf hun eigen kerstdiner 
bedenkt en maakt. Op de deur in alle groepen hangt vanaf maandagochtend 9 
december een kerstboom met ballen. Op deze ballen staan de diner-wensen van die 
klas. Het is de bedoeling dat elke leerling (in overleg met u als ouder) een bal 
meeneemt, waarna u met uw kind het gerecht op de bal maakt voor het kerstdiner.  
 
Wilt u bij het maken rekenen op ongeveer de helft van het aantal leerlingen in de 
groep? 
Als u uw kind brengt om 17.30 uur, dan kunt u ook het gerecht afgeven.  
Mocht u in het bezit zijn van een warmhoudplaatje, wilt u dit dan ook meenemen? 
Graag alles goed voorzien van naam, zodat wij er op kunnen toezien dat alles bij de 
juiste eigenaar terug komt. 
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We kiezen er i.v.m. de ruimte bewust voor om dit feest alleen met de leerlingen in 
de klas te vieren. Vanaf 18.45 uur kunt u als ouder / verzorger in de koffiekamer 
wachten op uw kind(-eren) onder het genot van een glas glühwein of 
chocolademelk. U krijgt van de leerkracht een seintje wanneer u zelf uw kind uit de 
klas kunt ophalen. 
 
Foute kersttruiendag 
Op vrijdag 13 december is het foute kersttruiendag. Het team zal 
zich laten zien in de mooiste foute kersttruien die er te vinden zijn. 
We willen leerlingen uitnodigen hetzelfde te doen. Het is geen 
verplichting, maar wellicht vinden een aantal leerlingen dit net als 
wij erg leuk.  
 
Verkeersregelaars carnavalsoptocht 

Sinterklaas is net geweest  en de kerstboom staat nog niet eens, maar we zijn al 

wel bezig met de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht. 

Ouders of andere familieleden die ons willen helpen als verkeersregelaar tijdens de 

optocht op 14 februari 2020 kunnen zich aanmelden via info@imenhof.nl   

We moeten aan veel wettelijke eisen voldoen en zonder voldoende verkeers-

regelaars mogen we geen optocht organiseren. 

 
Vakantie en vrije dagen 2020 
Bij deze een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor de 2e helft van het 
schooljaar: 
 
23 en 24 januari   Lieveheersbeestjes gr. 1-2 vrij 
15 t/m 25 februari   Voorjaarsvakantie 
woensdag 26 februari  studiedag team, alle leerlingen vrij 
17 en 18 maart   Lieveheersbeestjes gr. 1-2 vrij 
19 en 20 maart   Consentdag en studiedag team, alle leerlingen vrij 
25 april t/m 10 mei   Meivakantie 
19 en 20 mei    Lieveheersbeestjes gr. 1-2 vrij 
21 en 22 mei    Hemelvaart 
maandag 1 juni   2e Pinksterdag 
3 juli t/m 16 augustus  Zomervakantie 
 
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

donderdag 5 december 8:30 – 12:00 uur Sinterklaasviering 
 

vrijdag 6 december 8:15-9:15 inloopspreekuur WIJZ in de spreekkamer 
Monique Torn 

maandag 9 december Kerstbomen voor het kerstdiner hangen aan de deur 
van de groepen. 

mailto:info@imenhof.nl


                                        

NIEUWSBRIEF   



 

december 2019 

dinsdag 10 december 19:30 uur MR-vergadering 
 

vrijdag 13 dember Foute kersttruiendag 
 

donderdag 19 december 11:00 uur Kerstviering in de speelzaal 
12:00 uur vrij 
17:30 uur kerstdiner 
18:45 uur gluhwein/chocomelk en leerlingen ophalen 

vrijdag 20 december 12:00 uur start kerstvakantie 
 

vrijdag 3 januari Lossers handbaltoernooi voor de bovenbouw 
Sporthal Luttermolen de Lutte 

maandag 13 januari Inloopochtend Lieveheersbeestjes groep 1-2 
 

23 en 24 januari Lieveheersbeestjes groep 1 en 2 vrij 
 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


