
21st century skills 

 

Volgende week vrijdag hebben alle 

leerkrachten en onderwijsassistenten van 

de HSN een studiedag over de 21st 

century skills; vaardigheden die nodig zijn 

om in deze wereld mee te kunnen doen 

(samenwerken, communiceren, creatief 

denken, kritisch denken, ict, etc.) 

 

Het belooft een interessante dag te 

worden, waarbij wij ons vooral bezig 

zullen houden met de ict-vaardigheden. 

 

En toch… ik denk dat de wereld meer 

nodig heeft dan kinderen die vaardig zijn 

op deze gebieden. Natuurlijk moeten zij 

vaardig zijn en veel kennis hebben, maar 

uiteindelijk gaat het vooral om de vraag: 

wat doe je met die kennis en 

vaardigheden?  

 

De Ichthusschool besteedt daarom naast 

de aandacht voor kennis en vaardigheden 

veel tijd aan het ontwikkelen van een 

eigen identiteit. In de bovenbouw werken 

we deze weken over de vragen: wie ben 

je? wat doe je met je gekregen talenten? 

en hoe kan jij van betekenis zijn in de 

wereld om je heen (Matheus 25).  

 

Een Bijbelse opdracht die geldt voor alle 

eeuwen. 

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

 

Hé luister mee – (op toonhoogte 406) 

zondag  

7 oktober 

 

 

 

 

 

maandag  

8 oktober 

 

 

open ochtend (groep 2, 4 en 6) 

meester Peter studiereis Malawi (tot woensdag 17-10) 

dinsdag  

9 oktober 

 

 

 

woensdag   

10 oktober 

 

 

 

donderdag  

11 oktober 

 

 

 open ochtend (groep 2, 4 en 6) 

vrijdag  

12 oktober 

 

 

oudergebedsgroep, 8.35 uur 

 

Timon H, 11 jaar 

juf Naómi, 30 jaar 

zaterdag  

13 oktober 

 

 

 

 

 

juf Erica, 28 jaar 

agenda – week 40 

lied van de 

week 

 

 

liedboek voor de kerken 182 : 1 (groep 6- 8) 

zondag  

30 september 

 

 

 

maandag  

1 oktober 

 

 

 

dinsdag  

2 oktober 

 

 

 

 

 

Milan Z, 10 jaar 

woensdag   

3 oktober 

 

 

open ochtend (groep 2, 4 en 6) 

donderdag  

4 oktober 

 

 

 

 

 

Mats B, 8 jaar 

vrijdag  

5 oktober 

 

 

HSN studiedag (21st century skills, o.a. ict) 

alle leerlingen vrij!  

 

Kaleb K, 7 jaar 

zaterdag  

6 oktober 

 

 

 

 

 

Christina W, 10 jaar 

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


 

 

open ochtend (groep 2, 4 en 6) 

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

dan een bezoek 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 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 over de 21st century skills (o.a. ict). 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 

 

 

studiereis – Malawi – afwezigheid meester Peter 

Op maandag 8 oktober 2018 hopen we met het directieteam 

van de HSN op studiereis te gaan naar Malawi. Tijdens mijn 

afwezigheid zal meester Diederik aanspreekpunt zijn; 

d.vandeweerd@hsn-scholen.nl (werkdagen maandag, dinsdag 

en donderdag). 

 

Heeft u dringende vragen dan kunt u bij de eigen leerkracht of 

bij hem terecht. Ik hoop donderdag 18 oktober 2018 weer op 

de Ichthusschool te zijn.  

 

Uiteraard hoop ik op de achtergrond mee te blijven lezen, maar 

de wifi-voorzieningen lijken van een andere kwaliteit te zijn in 

ons verblijf.  

 

 

 

 

 

een nieuw gezicht op de Ichthusschool… 

Dit schooljaar krijgt onze conciërge Gerrit Brons extra hulp van 

Jan Jaap Korevaar. Jan Jaap is op donderdagmiddag bij ons op 

school aanwezig vanuit Stichting Careander. Hieronder wil hij 

zich graag aan u voorstellen.  

 

Dag beste ouder, ik ben hier op een bijzondere wijze terecht 

gekomen bij deze school. Ik ben ook werkzaam bij de 

Postkamer, een lunchroom. We hebben ook een 

houtwerkplaats en 2 ateliers. Ik ben 27 jaar, woon zelfstandig 

in Putten bij Het Anker dat ook van Stichting Careander is. Ik 

vind het leuk om bij een bedrijf te werken wat echte diverse 

uitdagingen biedt. Ik vind het bijzonder dat deze school mij 

een werkplek geeft waar ik mijzelf thuis kan voelen. Ik heb er 

zin in om de werkzaamheden samen met Gerrit op te pakken  

Met vriendelijke groet, Jan Jaap Korevaar.  

 

 

Waar gaat ons zendingsgeld naar toe? 

Wij sponsoren met de school een meisje Kidist zij is 6 jaar, een 

jongen Ivan van 14 jaar en een gezin: familie Yuschuk met 5 

kinderen. Elke maand gaat er ongeveer 90 euro naar deze  

kinderen voor voeding, onderwijs, medicijnen en kleding.  Ook 

willen we graag post versturen en een pakket met de kerst, 

waar weer extra geld voor nodig is. Het is de gewoonte dat de 

kinderen op maandag geld meenemen maar als dit wordt 

vergeten mag dat natuurlijk ook op andere dagen van de week.  

Op deze manier willen wij delen met de mensen die in armoede 

leven en willen wij dit ook graag aan de kinderen van onze 

school meegeven. 

 

 

korte mededelingen 

- De bak met gevonden voorwerpen zit alweer aardig vol. 

Ben u iets kwijt? Kom dan eens langs. De gevonden 

voorwerpen kunt u vinden in de garderobekast.  

- Vandaag wordt aan alle bovenbouwleerlingen een 

workshop gitaar gegeven. Mochten zij interesse hebben 

in een vervolg (zie flyer)… 

- In opdracht van de provincie Gelderland start KWS infra 

vanaf begin oktober 2018 met het groot onderhoud en 

reconstructiewerkzaamheden aan de N301 in de 

gemeente Nijkerk. Hierbij een informatiebrief.  

- Op de website vindt u notulen van de mr-vergaderingen 

van vorig schooljaar. Ook is daar het jaarverslag te lezen. 

vacature medezeggenschapsraad vervuld! 

Mijn naam is Marieke Buurman, getrouwd met Remco en onze 

jongens Mats en Aron zitten sinds de start van het nieuwe 

schooljaar op de Ichthusschool. Mats zit in groep 5 en Aron in 

groep 4. Voor de zomer woonden we nog in Zwolle, nu tijdelijk 

in Voorthuizen en hopelijk met Kerst in ons nieuwe huis in de 

Doornsteeg. Ik werk als teamleider op een basisschool in 

Leusden, houd van fietsen, hardlopen, soms lekker gek doen, 

spelletjes doen en sta graag in de keuken. 

  

We zijn erg enthousiast over de 

Ichthusschool vanwege de rust, de 

uitstraling, het uitdragen van de 

identiteit, de eigenheid van de 

leerkrachten, een professioneel 

team, gestructureerde werkwijze, 

leuk (nieuw) schoolplein. Een school 

waar “gebouwd” wordt en waaraan 

ik graag mijn steentje zou bijdragen 

om verder uit te bouwen. 

Meedenken in schoolontwikkeling 

en beleid, een school waar ouders 

en leerkrachten samenwerken om 

de kinderen tot bloei te laten komen, een plek waar nieuwe 

mensen zich welkom voelen, dat zijn zaken waarvoor ik me wil 

inzetten. Verder ben ik een enorme regeltante en hou ik van 

uitdagingen. Ik kijk er naar uit om te mogen meedenken, 

meehelpen en meebouwen aan de school. 

 

 

kinderkledingbeurs najaar 2018 

Op vrijdag 19 oktober 2018 zal er weer een tweedehands 

kinderkledingbeurs gehouden worden. Dit begint om 9:30 uur 

en duurt tot 12:00 uur.  Er wordt mooie en nette kinderkleding 

verkocht in de maten 80 – 176. Net als voorgaande jaren kan 

hiervoor op school kleding worden ingeleverd, evenals nette 

schoenen of  sportkleding etc. Bij het keukentje staat weer een 

mand  waar je het in kunt doen. De opbrengst van deze beurs 

gaat in z’n geheel naar ‘Het Scharlaken Koord’. ‘Het Scharlaken 

Koord’ biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en 

vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke 

visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke 

vrouw. Dus steun dit goede doel en kom gezellig even  

shoppen op vrijdag 19 oktober in de Opstandingskerk aan de 

Hoefslag 132! 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:d.vandeweerd@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/09/gitaarlessen-bovenbouw.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/09/groot-onderhoud-en-reconstructie-informatiebrief-fietsers.pdf

