
‘Kom erbij zitten…’ 

 

Vlakbij onze achtertuin staat een bankje; 

je hebt daar een prachtig uitzicht op de 

weilanden met rondspringende hazen en 

de ondergaande zon.  

 

Vorige week zaten daar twee voor, mij 

onbekende, mensen. Ik groette en zei: 

‘wat een mooie plek hè’.  

 

Hij antwoordde bevestigend en zei: ‘Kom 

erbij zitten…’  Zo ontstond een gesprek 

met twee mensen, gevlucht uit Syrië en 

opgevangen in Nederland.  

 

Hun ouders waren overigens ook 

gevlucht, vanuit Palestina naar Syrië; 

generaties die op de vlucht zijn vanwege 

angst. 

 

Hun winkel was vernietigd, hun huis en 

met weinig zijn ze naar Nederland 

gevlucht? ‘Waarom Nederland?’, vroeg ik.  

 

‘Dit is een goed land’, zei hij. ‘De mensen 

zijn er vriendelijk.’ Ik was blij verrast dat 

we zo bekend staan.  

 

Al pratende deelde hij koffie, een halve 

appel en een sigaret; ik dacht: ‘Tja, wie zou 

er niet vriendelijk zijn tegen zulke 

mensen’.  

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 39 

lied van de 

week 

 

 

psalm 42 : 5 (groep 5 – 8) 

zondag  

23 september 

 

 

 

 

 

meester André, 48 jaar 

maandag  

24 september 

 

 

mr-vergadering (19.45 uur) 

dinsdag  

25 september 

 

 

 

woensdag   

26 september 

 

 

korfbaltoernooi (groep 5 – 8) 

donderdag  

27 september 

 

 

korfbaltoernooi (groep 5 – 8) 

 

Marion D, 7 jaar 

Cynthia G, 12 jaar 

vrijdag  

28 september 

 

 

 korfbaltoernooi (groep 5 – 8) 

zaterdag  

29 september 

 

 

 

agenda – week 38  

lied van de 

week 

 

 

psalm 2 : 7 (groep 3- 8) 

zondag  

16 september 

 

 

 

maandag  

17 september 

 

 

 

 

 

Demi H, 10 jaar 

dinsdag  

18 september 

 

 

 

 

 

Lars P, 7 jaar 

woensdag   

19 september 

 

 

 

 

 

Christiaan S, 9 jaar 

donderdag  

20 september 

 

 

 

vrijdag  

21 september 

 

 

 

zaterdag  

22 september 

 

 

 

 

Stef B, 8 jaar 

Emma B, 9 jaar 
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mr-vergadering 

Op maandag 24 september 2018 vindt de eerste mr-

vergadering van dit jaar 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 (Ellen, Naomi) of iemand van de 

oudervertegenwoordiging aanschieten (Ink Bouma, Marieke 

van de Ketterij, Nicolette van de Kamp). Punten die komende 

vergadering aan de orde komen zijn onder meer: jaarverslag, 

jaarplanning, schoolgids, thematisch onderwijs, communicatie, 

en personeel. Op de website van de Ichthusschool wordt van 

elke vergadering een kort verslag gepubliceerd. 

 

 

flitsbezoeken 

In de eerste weken heb ik alle klassen een aantal keer kort 

bezocht. Ik proef dan de sfeer in de groepen, leer de ‘nieuwe’ 

leerlingen kennen, ervaar hoe het onderwijs wordt gegeven en 

zie met regelmaat mooie momenten. 

 

Zo was ik vorige week in groep 2/3 en zag tijdens de instructie 

een leerling alle kanten opkijken: naar buiten, naar zijn 

vrienden, naar die vreemde meester achter hem, behalve naar 

het bord waar juf Jolanka haar uiterste best deed om de 

kinderen te leren lezen.  

 

Ik vroeg mij af of hij wel iets opstak van deze instructie. Ik 

maakte daarom een korte aantekening met deze gedachte. 

Terwijl ik dit aan het opschrijven stelde de juf een vraag aan de 

klas en wie reageerde direct (en foutloos): inderdaad dat was 

deze leerling. 

 

Ik schrapte mijn aantekening en verliet met een glimlach dit 

lokaal.  

 

 

open ochtend (groep 2, 4 en 6) 

Binnenkort zijn de open ochtenden (in groep 2, 4 en 6). U kunt 

dan ook een ‘flitsbezoek’ brengen en het onderwijs ervaren. U 

wordt van harte uitgenodigd om een moment mee te beleven 

in de groep van uw kind (maximaal één ouder per kind!). 

 

De open ochtenden zijn op woensdag 3, maandag 8 en 

donderdag 11 oktober 2018. De intekenlijsten hangen vanaf 

morgen naast de lokaaldeuren! 

studiemomenten 2018-2019 (alle leerlingen vrij!) 

Binnenkort is alweer het eerste studiemoment voor de 

leerkrachten. Op vrijdag 5 oktober 2018 is er een HSN-

studiedag rondom het gebruik van ICT in het onderwijs. de 

leerlingen zijn deze dag vrij!  

 

hierbij een overzicht van de studiemomenten van dit jaar 

studiemomenten 

studiedag 5 oktober 2018 

studiemiddag 16 oktober 2018 

studiemiddag 13 december 2018 

studieochtend  20 februari 2019 

studiemiddag 15 april 2019 

 

 

tussenschoolse opvang 

Iedere week blijven veel kinderen tussen de middag over op de 

Ichthusschool. De prijs daarvoor is relatief laag (€ 1,50), omdat 

we dit organiseren met ouders en leerkrachten.  

 

We zijn echter nog op zoek naar ouders die bij toerbeurt willen 

ondersteunen bij het overblijven, met name voor de dinsdag. 

Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Corina van de 

Beek (coördinator) of juf Thessa Landman (groep 4)  

 

 

gezocht: open kast 

Voor ons thema "Ik zoek een boek"  zijn wij op 

zoek naar een Kallax open kast van Ikea. Heeft u 

deze kast ongebruikt op zolder staan en mogen 

wij hem gebruiken dan kunt u mailen naar 

e.morren@hsn-scholen.nl.   

  

 

 

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 

 

 

 

leesconsulent (Elly Pijpers) 

Mijn naam is Elly Pijpers en ook 

dit jaar ben ik de leesconsulent 

van jullie school. Ik zorg in 

overleg met het schoolteam 

voor een ruime en gevarieerde 

collectie boeken op school. Als 

leesconsulent laat ik kinderen 

door middel van activiteiten 

kennismaken met verschillende 

soorten boeken en ik geef 

daarnaast lessen mediawijsheid.  

 

Als uw kind met meer plezier leest heeft dat voordelen! Door 

het lezen van boeken en verhalen over andere culturen wordt 

de wereld van uw kind groter. Uw kind leert bovendien 

(informatieve) teksten steeds beter begrijpen en kan daardoor 

makkelijker leren. De taalvaardigheid van uw kind zal 

toenemen. Dit is o.a. een voorwaarde voor een goed gebruik 

van de computer. Dus is 

het een kleine stap voor uw 

kind om beter te leren 

omgaan met internet, 

sociale media en games.  

 

Is uw kind al lid van de bibliotheek?  

Bezoek dan regelmatig de bibliotheek met uw kind.  

Door meer (samen) te lezen wordt uw kind beter in taal! 

 

Samen met de Bibliotheek Gemeente Nijkerk staat de 

Ichthusschool voor leesplezier! 

Elly Pijpers, leesconsulent 

 

 

Uw kind nog geen lid van de bibliotheek? 

Vraag op school naar het formulier. 

 

Uw kind ontvangt dan via de school de bibliotheekpas.  
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