
Welke wolf wint? 
 
Vorige week ontving ik onderstaande 
Indiaanse parabel in mijn mailbox. Het 
inspireerde mij en daarom deel ik deze 
graag met jullie… 
 
Op een avond vertelde een oude 
Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon bij 
het vuur over de innerlijke strijd die bij 
mensen van binnen gaande is… 
 
Hij zegt: ‘Mijn zoon, deze strijd is eigenlijk 
een strijd tussen twee wolven die 
binnenin ons allemaal wonen. De ene 
wolf is slecht, kwaad, jaloers, afgunstig en 
bezorgd. Hij is hebzuchtig, arrogant en 
heeft zelfmedelijden. Ook is hij wrevelig, 
hij heeft vaste trots, voelt zich superieur 
en inferieur tegelijk, liegt en heeft een 
groot ego. De andere wolf is goedaardig 
en welwillend. Hij straalt vrede, liefde, 
hoop, nederigheid en zachtaardigheid uit. 
En hij is ook vriendelijk, behulpzaam, 
gevoelig, genereus, rechtschapen en vol 
compassie.’ 
 
De kleinzoon van de Cherokee zit een 
minuutje voor zich uit in het vuur te staren 
en zegt: ‘En wie wint er, opa?’ 
 
De oude indiaan antwoordt: ‘De wolf die 
jij het beste voedt, jongen.’  

Meester Peter Antes 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 7 
lied van de 
week 
 
 

Heer, U bent mijn leven (groep 5 – 8)  
 

zondag  
11 februari 
 
 

 

maandag  
12 februari 
 
 

studiemiddag (alle leerlingen vrij) 

dinsdag  
13 februari 
 
 

 

woensdag   
14 februari 
 
 

 
 
 

Rowan Willems, 11 jaar 
donderdag  
15 februari 
 
 

 
 
 

Nick van de Bunt, 6 jaar 
vrijdag  
16 februari 
 
 

rapport mee! 

zaterdag  
17 februari 
 
 

 
 
 

juf Suzanne Evers, 20 jaar 

agenda – week 6   
tekst van de 
week 
 
 

Johannes 8 : 12 (groep 5 – 8) 

zondag  
4 februari 
 
 

 

maandag  
5 februari 
 
 

 

dinsdag  
6 februari 
 
 

 
 
 

Maaike van Drie, 4 jaar 
woensdag   
7 februari 
 
 

 

donderdag  
8 februari 
 
 

 
 

Daan van Schaik, 12 jaar 
Joanne Verhoef, 12 jaar 

vrijdag  
9 februari 
 
 

laatste dag aanmelden voor spreekmoment, 
aanmelden via ouderportaal! 
 

Ellen van de Haar, 11 jaar 
zaterdag  
10 februari 
 
 

 

http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
https://ouders.parnassys.net/


 

 

studiemiddagen  
Binnenkort zijn er weer twee studiemomenten. Op maandag 
12 februari 2018 zijn de kinderen ’s middags vrij. We gaan dan 
met elkaar aan de slag om ons te verdiepen in het analyseren 
van resultaten.   
 
Een week later zijn de kinderen op woensdag 21 februari 2018 
vrij. Tijdens deze studiedag gaan we verder met de 
ontwikkeling van ons thematisch onderwijs.  
 
 
spreekmomenten - inschrijven 
Over twee weken krijgen alle kinderen (groep 2 - 8) hun eerste 
rapport. Hierin wordt gerapporteerd over de ontwikkeling in het 
eerste half jaar. Graag nodigen we u uit voor de 
spreekavonden hierover. 
 
U ontvangt daarom morgen een email om in te schrijven voor 
de spreekmomenten van maandag 19 februari 2018 en 
donderdag 22 februari 2018. Inschrijven gebeurt via het 
ouderportaal. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 februari. 
Daarna wordt de planning gemaakt. 
 
De ouders van de leerlingen uit groep 8 ontvangen een aparte 
uitnodiging voor de gesprekken (keuze voortgezet onderwijs).  
 
 
nieuws vanuit de mr 
Op 15 januari 2018 heeft de medezegenschapsraad (mr)  weer 
vergaderd. Er zijn diverse onderwerpen besproken, onder 
meer over de doorontwikkeling va het thematisch onderwijs, de 
schoolbegroting en de uitkomsten van de 
oudertevredenheidspeiling.  
 
Ook hebben we de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) 
bekeken en het daaruit voortkomend plan van aanpak. Voor dit 
jaar moet het plan van aanpak nog vastgesteld worden, wat 
gedaan wordt door André van der Louw (coördinator arbo). Hij 
zou het waarderen als een ouder eens mee wil kijken naar de 
mogelijke risico´s en de genomen maatregelen in en om de 
school. We horen graag welke vader / moeder dit wil doen. U 
kunt hiervoor meester André of juf Naomi op het plein 
aanschieten of hen een mail sturen.  
  
 

aanpassing eindtoets en entreetoets (groep 6 – 8) 
De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) heeft ervoor 
gekozen om komend jaar een andere eindtoets te gebruiken in 
groep 8. Ook zijn er veranderingen rondom de entreetoets. In 
de bijlage leest u een toelichting op de gemaakte keuze. 
 
 
aanmelden komend schooljaar (2018-2019) 
Graag herinneren wij u aan het inschrijfformulier voor broertjes 
en zusjes. U kunt het formulier downloaden van de website of 
ophalen op school. Kinderen die voor juli 2018 vier jaar hopen 
te worden, graag uiterlijk eind februari 2018 aanmelden. 
 
 
aanpassing schoolplein – overlast…  
Na de kerstvakantie is gestart met de aanpassing van het 
schoolplein. De contouren van het nieuwe plein zijn inmiddels 
zichtbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanleg van het nieuwe schoolplein zorgt uiteraard voor wat 
overlast (geluid, rommelig, …). We zijn ons hiervan bewust en 
daarom stem ik (bijna dagelijks) af met de hoveniers om dit 
goed te laten verlopen.  
 
Zo stoppen zij bijvoorbeeld met hun werkzaamheden tijdens 
pauzes en zorgen dat ‘gevaarlijk gereedschap’ niet onbeheerd 
op het plein blijft liggen. Zelf houd ik met regelmaat toezicht om 
de veiligheid te waarborgen. Mocht u toch onveilige situaties 
zien, loop gerust even binnen. De hoveniers zijn zeer bereid 
om hierop af te stemmen.  
 
Het ‘groene’ schoolplein zorgt zeker in de aanlegfase voor 
vuile kleren. Met name bij regenachtig weer is de kans daarop 
groot (advies: laarzen en oude kleren).  
 
 

en ondertussen op de Ichthusschool… 
Inmiddels mag ik alweer 9 maanden deel zijn van het team van 
de Ichthusschool. Wat is er zoal gebeurd in deze maanden? Ik 
geef u graag een inkijkje. 
 
Natuurlijk heeft u dingen kunnen zien, zo is de school 
geschilderd (binnen en buiten), is er nieuw meubilair 
aangeschaft en wordt het plein grondig aangepakt.  
 
Toch betreft dit slechts de buitenkant. We hebben ook hard 
gewerkt aan de verdere verbetering van ons onderwijs. Ik 
noem hier een aantal dingen: 
 
reflecteren 
Een belangrijke vaardigheid is reflecteren (terugkijken op wat / 
hoe je geleerd hebt, om het in de toekomst nog beter te doen). 
Dagelijks wordt er in alle groepen hiermee geoefend; in de 
kleutergroepen vertellen ze vooral wat ze geleerd hebben, in 
groep 8 bevragen kinderen elkaar over de lesdoelen en 
formuleren wat zij volgende keer weer of anders gaan doen.  
 
‘leren, leren’ > huiswerk 
Op de Ichthusschool bereiden we kinderen voor op de wereld 
van vandaag en morgen. In die wereld (bijvoorbeeld het 
voortgezet onderwijs) is het belangrijk om te kunnen leren; 
denk aan huiswerk. Vanaf dit jaar is er vanaf groep 5 wekelijks 
aandacht voor ‘leren, leren’. Kinderen ontdekken hun leerstijl, 
hun leerstrategie, leren plannen, om hulp vragen en 
doorzetten.  
 
Vanaf groep 8 krijgen kinderen ook huiswerk mee naar huis. 
Iedere week wordt op school gereflecteerd op het huiswerk. Is 
het gelukt? Waarom wel of niet? Wat ga je de volgende keer 
weer / anders doen?  
 
thematisch werken 
In de komende maanden zullen we verder aan de slag gaan 
met de ontwikkeling van ons thematisch werken. Door middel 
van het thematisch werken willen we de kinderen een brede 
basis meegeven voor het leven: kennis van de wereld, 
vaardigheden om in deze wereld te participeren en een stevige 
identiteit om in deze wereld staande te blijven. Juf Jarina zal 
dit ontwikkeltraject leiden.  
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