
de beste wensen… 
 
Vorige week schudde ik iemand de hand 
en zei: ‘de beste wensen hè…!’ 
 
Zij antwoordde toen: ‘Ja, vandaag mag 
het nog!’. Met enige verbazing keek ik op 
en vroeg me af wat zij bedoelde. Maar er 
blijken dus protocollen te zijn tot wanneer 
je iemand in het nieuwe jaar het beste 
mag toewensen.  
 
Ik merkte dat het me de volgende dag 
belemmerde: was het nog wel juist om nu 
iemand het goede toe te wensen. En 
terwijl ik dat dacht realiseerde hoe gek dat 
eigenlijk is.  
 
Hoezo? Wie houdt me tegen? En 
bovendien: zou het niet ontzettend mooi 
zijn als we elkaar iedere dag het beste 
toewensen?  
 
Ik geloof dat het de wereld iets mooier zou 
maken als we, vanuit ons hart, elkaar 
dagelijks het goede zouden toewensen. 
 
Ik wens u daarom, zonder schroom, al het 
goede toe; liefde, vreugde, vrede 
(tevreden), geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof en zachtmoedigheid 
(Galaten 5 : 22, 23).  

 
Meester Peter Antes 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 5 
lied van de 
week 
 
 

psalm 5 : 12 (groep 1 – 8)  
 

zondag  
28 januari 
 
 

kerk-school-gezinsdienst 
 
 

Demi Kraay, 4 jaar 
maandag  
29 januari 
 
 

 

dinsdag  
30 januari 
 
 

 

woensdag   
31 januari 
 
 

open morgen 

donderdag  
1 februari 
 
 

 
 
 

Mirthe Schotsman, 8 jaar 
vrijdag  
2 februari 
 
 

oudergebedsgroep 
 
 

Izara Nederhand, 9 jaar 
zaterdag  
3 februari 
 
 

 

agenda – week 4   
lied van de 
week 
 
 

gezang A : 8 (groep 3 – 8) 

zondag  
21 januari  
 
 

 
 
 

Julia Poolen, 10 jaar 
maandag  
22 januari 
 
 

 
 
 

Liv Ketelaaar, 11 jaar 
dinsdag  
23 januari 
 
 

 

woensdag   
24 januari 
 
 

 
 
 

Lars Remijn, 11 jaar 
donderdag  
25 januari 
 
 

inloopspreekuur gebiedsteam, 15.15 uur 
 
 

Lize van de Beek, 9 jaar 
vrijdag  
26 januari 
 
 

 
 
 

Emy Gerrits, 7 jaar 
zaterdag  
27 januari 
 
 

 

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


 

 

aanpassing schoolplein – vergroening…  
Na de kerstvakantie is gestart met de aanpassing van het 
schoolplein. In vergelijkbare stijl met het kleuterplein wordt het 
plein ‘vergroend’. 
 
Er komen drie grasheuvels, twee plantvakken, een 
amfitheater, een waterpomp en daarnaast zijn de hekken al 
gemaskeerd door struiken (beuk). Kortom, een ander aanzicht 
van het plein, dat uitdaagt tot ontmoeten, ontdekken en 
ontspannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagogische tuinman 
Het nieuwe schoolplein vraagt onderhoud. Per januari 2018 is 
er daarom een ‘pedagogische tuinman’ benoemd op de 
Ichthusschool (Herman Boonstra). Naast hovenierstalent, 
heeft hij ook een lesbevoegdheid.  
 
Herman zal wekelijks met een aantal kinderen het onderhoud 
op het plein verzorgen. In overleg met ouders en leerkrachten 
worden kinderen uit de bovenbouw hiervoor geselecteerd. 
Deze kinderen zullen hun kennis over tuinonderhoud 
uitbreiden, vaardigheden ontwikkelen en worden gevormd in 
hun identiteit (zorg voor de natuur en omgeving).  
 
 
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. 
 
 
 
 

open morgen 
Op woensdag 31 januari 2018 houden alle basisscholen in 
Nijkerk een open morgen. Deze morgen is bedoeld om alle 
ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun 
zoon / dochter de gelegenheid te bieden zich te oriënteren. In 
de ‘Stad Nijkerk’ wordt dit middels een advertentie bekend 
gemaakt. 
 
Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de school 
vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten hebt uw kind 
aan te melden bij de Ichthusschool bent u (met uw kind) van 
harte welkom. Uiteraard is het ook mogelijk uw kind direct aan 
te melden. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen uit uw 
omgeving die wellicht overwegen voor de Ichthusschool te 
kiezen. 
 
 
fancy fair - Ichthusschool 
Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert de Ichthusschool een 
gezellige fancy fair! Wij als oudercommissie helpen bij de 
organisatie hiervan. Wie van jullie wil helpen, deze fancy fair 
tot een gezellig feest te maken? 
 
We zoeken: 
 leuke ideeën, voor dit evenement: wat zouden we 

allemaal kunnen gaan doen? Alle ideeën zijn welkom, we 
zullen daar een selectie uit maken.  

 Hulp: met opbouwen en ook in de uitvoering bij evt. 
kraampjes, spelletjes en andere activiteiten en met 
opruimen 

 
Wil je helpen en heb je leuke ideeën? Mail deze dan uiterlijk 
10 februari 2018 naar Wendy van de oudercommissie. We zien 
jullie reacties graag tegemoet! Het doel waarvoor we de fancy 
fair houden, wordt binnenkort bekend gemaakt.  

oudercommissie Ichthusschool 
wendyvanveluw@hotmail.com   

 
kleding gezocht 
Soms gebeurt er wel eens een ‘ongelukje’ in een kleutergroep. 
Daarom hebben we wat extra kleren op school. We zijn nog op 
zoek naar meisjeskleding: ondergoed, sokken, maillots (maat 
116, 122, 128 in een neutrale kleur: bijv. donkerblauw, wit of 
zwart) en een lange broek (maat 116, 122, 128). 
 

kerk-school-gezinsdienst 
In de week van maandag 22 – vrijdag 26 januari 2018 wordt er 
op alle christelijke scholen in Nijkerk en Nijkerkerveen de kerk-
school-gezin themaweek gehouden. Het thema van deze week 
is: ‘gaan voor goud’; een thema met een link naar de 
olympische (winter-)spelen. Op de scholen worden de 
volgende onderwerpen behandeld… 
 
1. de selectie Lukas 18:15-17 / Lukas 19:1-10 
2. de training 1 Korinthe 9:24-27 
3. de wedstrijd Hebreën 12;1-2 / 1 Korinthe 9:24-27 

 
Er worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken 
gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. De 
themaweek wordt afgesloten op D.V. zondag 28 januari 2018. 
De Ichthusschool is dit jaar gekoppeld aan de Opstandingskerk 
(9.30 uur). Klik hier voor de diensten in de andere kerken. 
 
In de kerkdienst wordt de themaweek ‘gaan voor goud’ 
afgesloten. De dominee zal dan spreken over ‘het podium’ 
n.a.v. Openbaring 3:14-22. We hopen alle ouders en kinderen 
in de dienst te ontmoeten, om zo met elkaar de themaweek af 
te sluiten.  
 
U komt toch ook? Van harte welkom! We wensen u een goede 
dienst toe! 
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