
Malawi 

 

In oktober 2018 hoop ik voor 9 dagen 

naar Malawi te gaan. Samen met mijn 

directiecollega’s van de HSN bezoeken 

we dan één van de armste landen van de 

wereld.  

 

We gaan naar Malawi om geïnspireerd te 

worden door hun cultuur, hun 

onderwijsidealen en wellicht dat we ook 

tot zegen mogen zijn voor het onderwijs 

daar.  

 

Sommige mensen vroegen me: ‘Wat denk 

je nu te kunnen leren in zo’n land?’ Het 

wekt de suggestie dat wij het allemaal wel 

zo goed weten. 

 

Kortgeleden was een vriend van mij in 

Zuid-Afrika op een conferentie met 

(voornamelijk Afrikaanse schoolleiders). 

Hij ontmoette daar een schooldirecteur, 

zo vol passie: ‘Ons onderwijs maakt voor 

onze kinderen het verschil tussen 

hoopvolle of een hopeloze toekomst’.  

 

Deze gedrevenheid inspireert me. Ik zie 

daarom uit naar de ontmoetingen in 

Malawi en verwacht geïnspireerd terug te 

komen; inspiratie die helpt om onderwijs 

vorm te geven dat verschil maakt in het 

leven van kinderen. 

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

 

 

zondag  

9 september 

 

 

 

Ton ten Klooster (ict), 60 jaar 

Lars M, 6 jaar 

Manou K, 9 jaar 

maandag  

10 september 

 

 

informatieavond groep 8 

dinsdag  

11 september 

 

 

oudervertelmoment (groep 3, 5 en 7) 

woensdag   

12 september 

 

 

oudervertelmoment (groep 3, 5 en 7) 

donderdag  

13 september 

 

 

oudervertelmoment (groep 3, 5 en 7) 

 

 

Amber P, 9 jaar 

vrijdag  

14 september 

 

 

 

zaterdag  

15 september 

 

 

 

agenda – week 36  

lied van de 

week 

 

 

 

zondag  

2 september 

 

 

 

maandag  

3 september 

 

 

informatieavond groep 1 - 7 

dinsdag  

4 september 

 

 

 

woensdag   

5 september 

 

 

 

donderdag  

6 september 

 

 

 

vrijdag  

7 september 

 

 

oudergebedsgroep 

 

 

meester Peter Antes, 40 jaar 

zaterdag  

8 september 

 

 

 

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


 

 

informatieavond groep 1 - 7 

Op maandag 3 september 2018 is er een informatieavond 

voor de ouders van groep 1 – 7. Tijdens deze avond geven de 

leerkrachten een inkijkje in het schooljaar. Ook is er alle ruimte 

voor uw vragen. Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot 

ongeveer 20.00 uur. 

 

 

informatieavond groep 8 

De informatieavond voor groep 8 is op maandag 10 

september 2018. Tijdens deze avond krijgt u specifieke 

informatie over het laatste jaar op de Ichthusschool, de keuze 

voor het voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure. 

Ook is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Deze avond 

begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur. 

 

 

lied- en vertelrooster (2018-2019) 

Als bijlagen treft u ook de liedlijst en het vertelrooster aan. Het 

lied van de week wordt in de groepen gedurende de week 

gezongen.  

 

 

ouderportaal – data, cijfers… 

Alle ouders hebben de mogelijkheid om in te loggen in het 

ouderportaal (https://ouders.parnassys.net). In dit portaal vindt 

u alle belangrijke data (vakanties, studiemomenten, vieringen, 

etc.). Ook kunt u daar de resultaten zien van methode- en 

CITO-toetsen. Heeft u nog geen inloggegevens of bent u uw 

inloggegevens kwijt, stuur dan een mail naar 

directie.ichthus@hsn-scholen.nl.   

 

 

absentie melden via website - reminder 

Op de website vindt u een knop ‘absentie melden’. Is uw kind 

een keer afwezig (ziek, tandartsbezoek) dan kunt u dit 

aangeven via dit formulier.  

oudervertelmoment (groep 3, 5 en 7) 

Binnenkort zijn de oudervertelmomenten (15 minuten). Als 

ouders en leerkrachten hebben we een gemeenschappelijk 

belang (dat het goed gaat met uw kind / onze leerling). We 

vinden het daarom belangrijk om met u als ouders in gesprek 

te gaan. We verwachten dat dit gesprek een positieve bijdrage 

levert aan de gezamenlijke zorg voor uw kind. 

 

doelen van het gesprek:  

 Informatie uitwisselen over uw kind, de school, de 

thuissituatie en hoe uw kind de groep en de leerkracht 

ervaart. 

 Bespreken van wederzijdse verwachtingen. 

 Bespreken van de ontwikkeling van uw kind. 

 

data voor de gesprekken: 

dinsdag 11 september                 16.00 uur – 17.30 uur 

woensdag 12 september             13.30 uur – 16.30 uur 

donderdag 13 september           16.00 uur – 17.30 uur 

 

Alle ouders worden van harte uitgenodigd voor de 

informatiegesprekken. U kunt zich inschrijven voor deze 

gesprekken. Op de groepsdeur hangt een intekenlijst waarop 

u kunt aangeven wanneer u een gesprek wenst. 

 

ter info 

Zoals u heeft gezien vinden deze gesprekken om het jaar plaats 

(in groep 1 krijgen de kinderen huisbezoek). U hoeft dus niet 

ieder jaar hetzelfde verhaal te vertellen. Uiteraard heeft in de 

afgelopen periode wel een zorgvuldige overdracht 

plaatsgevonden tussen de leerkrachten.  

 

Mochten er wel belangrijke dingen zijn veranderd die u wilt 

delen met de leerkracht. Schroom dan niet; loop binnen of 

maak even een afspraak.  

 

 

studiereis directies HSN – Jan Blonk, algemeen directeur 

Binnenkort hoopt het directieteam van de HSN op studiereis te 

gaan. Al jaren wordt gezocht naar een zinvolle reis, maar het is 

er tot nu toe niet van gekomen, vooral door gebrek aan 

duidelijkheid over een concrete leeropbrengst van zo’n reis. Nu 

hebben we een prachtige studiereis kunnen plannen waarbij 

aansluiting is bij…. lees verder 

 

tussenschoolse opvang (tso) 

Uw kind kan de tussen de middag overblijven op school. De 

verantwoordelijkheid voor het overblijven is in handen van de 

overblijfcoördinator. Deze taak wordt op onze school gedaan 

door een ouder (Corina van de Beek) en een leerkracht (Heleen 

Heimensen) van de school. 

 

Leerkrachten en ouders dragen bij toerbeurt zorg voor de 

kinderen die overblijven. De maaltijd wordt begonnen met 

gebed. Na het eten wordt uit de kinderbijbel of uit een bijbels 

dagboekje gelezen en daarna gedankt. Vanaf 12.30 uur spelen 

de kinderen op het plein. Bij regenachtig weer spelen zij 

binnen. Ouders houden toezicht op het plein of in de school 

van 12.30 uur tot 13.00 uur volgens een vastgesteld rooster.  

 

De kosten van het overblijven bedragen € 1,50 per kind. U kunt 

ook een strippenkaart (10x) kopen à € 15,00. U kunt contant 

geld meegeven.  

 

 

schoolgids 2018-2019 

Bovenstaande informatie over de tussenschoolse opvang en 

nog veel meer kunt u vinden in de nieuwe schoolgids; deze 

staat weer online. In deze gids vindt u een overzicht van onze 

uitgangspunten en doelen. In het vervolg wordt de praktijk van 

ons onderwijs beschreven.  
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