
GIRO 555 
 

Hoe zou mijn leven eruit zien als ik 

geboren was in Syrië, Malawi of 

Sulawesi? 

Dan is het een lichtstraal van hoop als we  

gisteren de actie van de samenwerkende 

hulporganisaties zien onder Giro 555. 
Of is het een druppel op de gloeiende 

plaat?  

 

Maakt het uit of je wieg staat op de 

Schulpkamp, de Kamerlingh Onneshof of 

Rijstegoed? 

Daar moest ik aan denken tijdens de 

actiedag gisteren. Mooi is het dan om te 

zien hoe we op school met elkaar mogen 

optrekken. Giro 555 is een begrip 

geworden en ik dacht daarbij wat geeft 

mij op school dan hoop: 

 Dat er een high 5 wordt 

gegeven omdat iets lukt. 

 Dat 2 leerlingen uit groep 3 op 

de IPad laten zien hoe ze een 

foto hebben gemaakt van 5 

miljoen, gelegd met de Kapla 

 5 broden die Jezus ons heeft 

gegeven om van uit te mogen 

blijven delen, omdat er geen 

eind aan komt. 

Ik geniet van deze druppels op een 

gloeiende plaat! 

 

Diederik van de Weerd, intern begeleider 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 44 

lied van de 

week 

 

 

 psalm 3 : 2 (groep 5 – 8) 

zondag  

28 oktober 

 

 

 

 

Marie-Lou B, 6 jaar 

maandag  

29 oktober 

 

 

 

 

Rebecca T, 9 jaar 

Susanna T, 9 jaar 

dinsdag  

30 oktober 

 

 

hoofdluiscontrole 

woensdag   

31 oktober 

 

 

 

donderdag  

1 november 

 

 

 

vrijdag  

2 november 

 

 

oudergebedsgroep, 8.35 uur  

zaterdag  

3 november 

 

 

 

agenda – week 42 

lied van de 

week 

 

 

Hé luister mee – op toonhoogte 406 (groep 3 – 8) 

zondag  

14 oktober 

 

 

 

maandag  

15 oktober 

 

 

 

dinsdag  

16 oktober 

 

 

8.15 uur Inloopspreekuur gebiedsteam: Michal de Jong. 

 

studiemiddag, alle leerlingen vrij! 

Aron B, 7 jaar 

woensdag   

17 oktober 

 

 

 

 

 

Daan D, 7 jaar 

donderdag  

18 oktober 

 

 

 

 

 

Koen, 4 jaar 

vrijdag  

19 oktober 

 

 

continurooster (bovenbouw 14.30 uur uit!) 

zaterdag  

20 oktober 

 

 

herfstvakantie t/m 28 oktober 2018 

 

26-10 juf Marga, 40 jaar 

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


 

 

studiemiddag (alle leerlingen vrij!) 

Binnenkort is er weer een studiemiddag voor de leerkrachten. 

Op dinsdag 16 oktober 2018 reflecteren we op het afgelopen 

thema, bereiden we het nieuwe thema voor en verdiepen we 

ons in de kwaliteit van onze startactiviteiten; dat zijn de 

activiteiten die we doen bij de start van een thema om de 

nieuwsgierig en betrokkenheid te stimuleren. 

 

hierbij een overzicht van de studiemomenten van dit jaar 

studiemomenten 

studiemiddag 16 oktober 2018 

studiemiddag 13 december 2018 

studieochtend  20 februari 2019 

studiemiddag 15 april 2019 

 

Gevonden voorwerpen 

In de vorige nieuwsbrief is geschreven over de bak met 

gevonden voorwerpen. Inmiddels is de bak overvol. Kom 

gerust kijken of u iets mist. De spullen die niet worden 

meegenomen zullen na 17 oktober worden geschonken aan 

een goed doel. 

 

Gebiedsteams Nijkerk / Contactpersoon School 

De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 

gebiedsteams. De Ichtus valt onder Gebiedsteam 

Corlaer/Nijkerkerveen en onze contactpersoon vanuit het 

Gebiedsteam is Michal de Jong. Zij is Maatschappelijk Werker en 

heeft op de volgende 

dinsdagochtenden vanaf 08:15 

spreekuur bij jullie op school: 

 16 oktober 2018 

 13 november 2018 

 11 december 2018 

 15 januari 2019 

 12 februari 2019 

 12 maart 2019 

 9 april 2019 

 14 mei 2019 

 18 juni 2019                                 Michal de Jong 

Het Gebiedsteam op school is een laagdrempelige, kortdurende 

en een kosteloze voorziening.  Door kinderen, ouder(s) en 

leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het 

Gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en 

het verbeteren van het functioneren van de leerling op school 

en/of thuis.  

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er 

binnen uw huishouden op meerdere manieren ondersteuning 

nodig is. Het Gebiedsteam werkt met de verwijsindex in het kader 

van een optimale samenwerking met andere professionals die 

betrokken zijn. 

Iedereen kan zelf contact zoeken met het Gebiedsteam. 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of 

gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in 

de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) 

geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), 

gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera.  

Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via 14033 of 

aanmeldingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij het spreekuur bij u 

op school of in de wijk. 

Voor rechtstreeks contact met Michal de Jong kunt u mailen naar 

m.dejong-berghuis@gtnijkerk.nl  

 

dankdag 7 november 2018 

Op woensdag 7 november 2018 as. is het dankdag voor 

gewas en arbeid. In verband hiermee houden we op alle 

scholen van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk een 

themaweek over het thema: ‘Alles geef ik U!’  

Rondom dit thema wordt in de dankdagweek op de scholen 

verteld, gezongen en gewerkt. In overleg met de predikanten 

is afgesproken dat in de middagdiensten in Nijkerk wordt 

gepreekt over het thema, n.a.v. het Schriftgedeelte in Markus 

12:38-44.  

 

Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, hartelijk uit de 

dankdagdiensten bij te wonen.  

De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 uur, 

voorganger: Ds. J.J. G den Boer. 

De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur, 

voorganger: Ds. T.C. Verhoef. 

De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 16.00 uur, 

voorganger: Br. Goedhart. 

 

Een leuke anekdote  

Tijdens het overblijven van groep 3, 4 en 5 zijn er wat 

kinderen van groep 3 die samen wat zingen. Iemand zegt, “Als 

jullie het nog een keer zeggen, ga ik naar meester 

Peter.”(voor de grap 😊). De juf zegt: “Dan moet je wel 

ver,  meester Peter is in Malawi.” Huh, zeggen een aantal 

kinderen: is meester Peter in Walibi?!!!! 

PERSONEELSTEKORT BINNEN HSN SCHOLEN? 

Ongetwijfeld hebt u via de media gehoord van een dreigend, of al 

aanwezig personeelstekort in het onderwijs. Er waren zelfs 

besturen die niet alle vacatures hadden vervuld toen het 

zomervakantie werd. Op onze scholen is dat wel gelukt maar het 

was niet gemakkelijk. We waren blij dat na de zomervakantie op 

al onze scholen kon worden gestart met een volledige bezetting. 

 

Nu merken we dat het echt lastiger wordt. Er zijn enkele collega’s 

uitgevallen door ziekte, waarbij de ziekteperiode helaas wat  

langer zal gaan duren. Onze invalpool is ook behoorlijk 

uitgedund. Voor een enkele dag of een korte periode kunnen we 

meestal nog wel een oplossing vinden binnen de school. Maar als 

het langer duurt…         De HSN zoekt mensen die passen bij de 

grondslag en de identiteit van onze scholen. Daar houden we aan 

vast, maar het wordt daar ook niet makkelijker door. Op dit 

moment zijn er al onderhandelingen met detacheringsbureaus 

om ziekteverloven op te vullen.  

 

Wat gaat u hiervan merken? Tot nu toe hebben wij kinderen bijna 

niet naar huis hoeven sturen omdat er geen vervanger was. Daar 

zijn en blijven wij erg terughoudend in omdat we dat echt niet 

willen. Maar het zou in de komende periode incidenteel voor 

kunnen komen. Iets anders is dat er bij vervanging meer wisseling 

kan zijn, dit geeft soms onrust. En u zult begrijpen dat de 

onderwijskwaliteit hiermee niet wordt gediend… 

 

Nogmaals, we doen ons best om 

goed onderwijs te geven zonder 

uitval. Maar het leek ons 

verstandig om dit punt onder uw 

aandacht te brengen en meteen 

uw begrip hiervoor te vragen. 

 

En…. kent u mensen die belangstelling hebben om in te vallen als 

onderwijsassistent of leerkracht, of die bij de HSN zouden willen 

werken in een permanente baan, geef het aan ! 

 

Vriendelijke groet, Jan Blonk, algemeen directeur.  

Telefoon: bestuurskantoor 033 2470317   

of mobile 06 10-551619 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:aanmeldingen@gtnijkerk.nl
mailto:m.dejong-berghuis@gtnijkerk.nl

