
Jaarverslag van de Ver. “Vrienden van de Immanuëlschool” schooljaar 2016-2017 

 

Onze vereniging is een vereniging “naast”de school. We kunnen de school financieel steunen 

als het betrekking heeft op de kwaliteit of identiteit van de school.  

Onze vereniging bestaat uit 124 leden. De meeste leden hebben kinderen hier op school 

zitten, maar er zijn ook leden die geen /of niet meer kinderen op de Immanuëlschool 

hebben zitten.  

De vereniging heeft 3 bestuursleden 

Miranda van Bijsterveld, Penningmeester 

José van Steenbergen, secretaris 

Marije de Vries, Voorzitter 

 

Dit jaar hebben we 3 bestuursvergaderingen gehad. Daar is Mark Woudstra ook bij 

aanwezig.  

 

We houden onze leden op de hoogte door middel van 2 nieuwsbrieven per jaar.  

 

Als bestuur hebben we dit jaar afgesproken dat we een aantal vaste activiteiten / 

programma hanteren. Daarnaast kan er altijd door het team of de andere raden een beroep 

op ons gedaan worden.  

 

Het vaste programma wat we ook dit jaar gedaan hebben is:  

 

• Een verjaardagscadeuatje. Dit jaar was dat de broodtrommel. Helaas was dit niet 

helemaal een succes, voor volgend jaar hopen we een wat kwalitatief beter cadeutje 

te vinden.  

• Met kerst heeft elke leerling weer een boek gekregen.  

• Groep 8 krijgt als afscheidskado weer een Bijbel mee naar huis. Deze mogen ze zelf 

uitkiezen.  

• Groep 7 is maandag 28 november naar het Corrie ten Boom huis in Haarlem geweest.  

Daar waren ook 6 ouders bij. Van te voren werken de kinderen uit een werkboek. 

Zodat ze goed voorbereid op pad gaan.  

• Voorlichting van Joop Gottmers in groep 8 

 

Verder waren er dit jaar nog wat extra activiteiten.  

 

Voor de kleuters zijn er nieuwe kleuterbijbels aangeschaft. De “Kijkbijbel“ van Kees de 

Kort  en  "Bijbel voor kinderen “ van Marianne Busser en Ron Schrӧder. 

 

Voor de jaarvergadering is de organisatie Raise up benaderd. Wietske vertelt over 

Weerbaarheid en de cursus Maak ze sterk. Na de jaarvergadering bleek dat er interesse is 

voor de cursus: ”maak ze sterk” . Volgend schooljaar hopen we hiermee verder aan de slag 

te gaan.  

 

E- mail adres: vriendenvandeimmanuelschool@gmail.com 


