
van harte welkom… 
 
Twee weken geleden kreeg ik ’s avonds 
een mailtje van twee ouders van de 
Ichthusschool; zij wilden graag een 
gesprek met mij.  
 
Ik reageerde dat zij van harte welkom 
waren en een paar dagen later 
ontmoetten wij elkaar op mijn kantoor.  
 
Een gezellige ontmoeting, waarbij deze 
moeders hun waardering uitspraken over 
leerkrachten en hun vragen stelden over 
de splitsing van de kleutergroep. 
 
Het gesprek ging nog even door. We 
spraken over de ‘open morgen’, de 
aanmeldingen en komend schooljaar. zij 
gaven hun kijk op wat zij wenselijk vonden 
voor hun kinderen.  
 
De koffie was op en het gesprek liep ten 
einde. Eén moeder zei: ‘ik voelde me zo 
een zeur van tevoren’.  
 
Het tegenovergestelde ervaarde ik tijdens 
het gesprek; twee betrokken ouders die 
op een open manier hun waardering, zorg 
en wens uitten. Dat is waardevolle 
informatie voor mij.  
 
Van harte welkom dus… 

meester Peter Antes 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 10 
lied van de 
week 
 
 

psalm 66 : 4 (groep 5 – 8) 
 

zondag  
4 maart 
 
 

 
 
 

Justin van Zoeren, 11 jaar 
maandag  
5 maart 
 
 

mr-vergadering, 19.30 uur 

dinsdag  
6 maart 
 
 

hoofdluiscontrole 
 
 

Linn Vorsteveld, 7 jaar 
woensdag   
7 maart 
 
 

 

donderdag  
8 maart 
 
 

 

vrijdag  
9 maart 
 
 

oudergebedsgroep 

zaterdag  
10 maart 
 
 

 
 
 

Yanniek van de Kamp, 10 jaar 

agenda – week 8   
lied van de 
week 
 
 

psalm 139 : 1 (groep 3 – 8) 

zondag  
18 februari 
 
 

 

maandag  
19 februari 
 
 

spreekmiddag / -avond 
 
 

Manuel van Holland, 4 jaar 
dinsdag  
20 februari 
 
 

 
 
 

Thomas van de Bor, 7 jaar 
woensdag   
21 februari 
 
 

studiedag – thematisch werken (alle leerlingen vrij!) 
 
 

Stef van der Haar, 9 jaar 
donderdag  
22 februari 
 
 

spreekmiddag  

vrijdag  
23 februari 
 
 

continurooster bovenbouw (14.30 uur uit!) 

zaterdag  
24 februari 
 
 

begin voorjaarsvakantie 
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spreekmomenten – uitnodiging ontvangen?  
Morgen krijgen alle kinderen (groep 2 - 8) hun eerste rapport. 
Hierin wordt gerapporteerd over de ontwikkeling in het eerste 
half jaar. Volgende week zijn daarom de spreekmomenten 
gepland.  
 
U heeft deze week hiervoor een uitnodiging per mail 
ontvangen; heeft u deze niet ontvangen, stuur dan een bericht 
naar mij (directie.ichthus@hsn-scholen.nl).  
 
Let op: de kinderen van groep 5 – 7 zijn aanwezig bij deze 
gesprekken en vertellen over hun ontwikkeling in de afgelopen 
periode.  
 
 
studiedag / - middag 
Volgende week zijn de kinderen op woensdag 21 februari 2018 
vrij. Tijdens deze studiedag gaan we verder met de 
ontwikkeling van ons thematisch onderwijs.  
 
De laatste studiemiddag van dit jaar staat gepland op 
vrijdagmiddag 8 juni 2018. Alle kinderen van de bovenbouw 
(groep 5- 8) zijn dan ’s middags vrij!  
 
 
continurooster - bovenbouw 
De kinderen van de bovenbouw hebben volgende week, 
vrijdag 23 februari 2018, een zogenaamd continurooster. Zij 
blijven op school eten en zijn om 14.30 uur uit! 
 
 
jarig in de vakantie 
25-2 Thirza van den Berg, 5 jaar 
27-2 Irene van de Ketterij, 11 jaar 
1-3 Boaz van Beek, 10 jaar 
2-3 Nick Pleizier, 9 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
vanuit de medezeggenschapsraad (mr) 
Op maandag 5 maart 2018 vindt er weer een mr-vergadering 
plaats. Is er iets wat u als ouders in wilt brengen, dan horen we 
dit graag.  
 
U kunt mailen naar het secretariaat n.vandenberg-
visscher@hsn-scholen.nl of de betreffende docenten (Jarina, 
Ellen) of iemand van de oudervertegenwoordiging aanschieten 
(Ink Bouma, Marieke van de Ketterij, Nicolette van de Kamp). 
Punten die komende vergadering o.a. aan de orde komen zijn:  
de schoolresultaten, SWOT analyse Ichthusschool, thematisch 
onderwijs en communicatie. Op de website van de 
Ichthusschool wordt van elke vergadering een kort verslag 
gepubliceerd.  
 
 
biddag – thema ‘Vertel het maar…’ 
Op woensdag 14 maart 2018 vieren we met de kinderen 
biddag. Ook dit jaar doen we dat samen met de kerken rondom 
een bijbelgedeelte. Dit keer staat de geschiedenis van de 
weduwe die om hulp roept centraal (2 Koningen 4 : 1 – 7). De 
geschiedenis van de weduwe en haar zonen laat ons zien dat 
God wil voorzien in alles wat wij nodig hebben.  
 
Daarnaast zullen op school ook andere verhalen rondom dit 
thema worden besproken. Dit jaar zijn er biddagdiensten op 14 
maart in de Grote kerk en in de Fontein (beide diensten 
aanvang: 14.30 uur). De collecte is bestemd voor het Nijkerks 
Diaconaal Beraad (vluchtelingen in Nijkerk).  
 
 
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. 
 
 

ouderbijdrage 2017-2018 (reminder) 
Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een (vrijwillige) 
ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan allerlei 
zaken rondom school. Te denken valt aan een boekje met het 
kerstfeest, het sinterklaasfeest, pasen, traktaties enz.  
 
Kortom schoolzaken die buiten de overheidsvergoeding vallen. 
Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is om dit alles te 
realiseren! De bijdrage is als volgt vastgesteld: 
 
 voor één schoolgaand kind € 30.- 
 voor twee schoolgaande kinderen € 50.- 
 voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 
(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart betaald) 
 
Wilt u uw bijdrage voor 28 februari 2018 overmaken onder 
vermelding van de naam en groep van uw kind op rekening 
NL55 SNSB 0967153964 ten name van de ‘Ichthusschool’ te 
Nijkerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 
 
uitdagingen 
Je hebt soms van die uitdagingen. Nee, niet eenvoudig, 
gemakkelijke oplossingen zijn niet voldoende. Het vraagt tijd 
(geduld), wijsheid en een positieve instelling. 
 
Soms is zo’n uitdaging hoe je een leerling kan helpen bij lezen 
of rekenen. Je haalt alles uit de kast om zo’n leerling te helpen, 
probeert verschillende strategieën, overlegt met collega’s, 
roept externe hulp in en bent voortdurend op zoek naar kansen 
om zo’n leerling te helpen.  
 
Onze groep 1-2 geeft ook de nodige uitdaging. In dit geval 
gedragsmatig. En ook nu doen we, met een positieve instelling, 
zoveel mogelijk om deze kinderen hierin te begeleiden.  
 
Zo komt vanaf volgende week Lianne Kelder (stagiaire pabo 2) 
in deze groep; hierdoor hebben we ‘extra handen’ om het 
onderwijs vorm te geven.  
 
Daarnaast zal een externe deskundige van Intraverte (Ydo 
Bruinsma) ons ondersteunen. Hij zal observaties doen in de 
groep en de leerkrachten adviseren in het begeleiden van deze 
kinderen. En in april 2018 zullen we deze kleutergroep splitsen 
om nog meer aandacht te kunnen geven aan deze leerlingen.  
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