
Zo’n vader wil ik zijn… 

 

Afgelopen dinsdagavond was ik bij een 

vergadering met het bestuur, de directies 

en de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (gmr). We spraken over 

inspirerende personen in onze 

identiteitsontwikkeling. 

 

Tijdens deze avond ontmoette ik diverse 

personen met hun eigen verhalen; de één 

vertelde over een persoon die fungeert 

als tegenpool (‘zij dwingt mij om over 

dingen na te denken en dat brengt 

verdieping’), een ander vertelde over een 

voorbeeldfiguur (‘in alles kon je merken 

dat hij echt was’) en een derde vertelde 

over twee personen die echt verbinding 

zochten met je (‘zij wilden je echt leren 

kennen’).  

 

Ik dacht en zei op die avond: ‘Wat zou het 

mooi zijn als kinderen zulke leerkrachten 

hebben; een leerkracht die echt 

verbinding maakt, die voor jou een 

voorbeeldfiguur is  en die soms fungeert 

als tegenpool.‘ 

 

Terwijl ik in de auto naar huis reed, 

reflecteerde ik nog verder op deze avond. 

Ik wil niet alleen zo’n leerkracht (en 

directeur) zijn, maar ook zo’n vader. Wat 

zou dat mooi zijn voor onze kinderen.  

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 46 

lied van de 

week 

 

 

 psalm 3 : 2 (groep 5 – 8) 

zondag  

11 november 

 

 

 

 

 

maandag  

12 november 

 

 

 

dinsdag  

13 november 

 

 

 

woensdag   

14 november 

 

 

 

donderdag  

15 november 

 

 

 

vrijdag  

16 november 

 

 

operatie Eunice 

 

 

Daan D, 12 jaar 

zaterdag  

17 november 

 

 

 

 

 

Max H, 6 jaar 

agenda – week 45 

lied van de 

week 

 

 

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

zondag  

4 november 

 

 

 

maandag  

5 november 

 

 

 

dinsdag  

6 november 

 

 

 

 

 

Robin W, 7 jaar 

woensdag   

7 november 

 

 

dankdag 

donderdag  

8 november 

 

 

 

vrijdag  

9 november 

 

 

operatie Gerrit 

zaterdag  

10 november 

 

 

Dianne L, 8 jaar 
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mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
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dankdag  
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 
 

 

operatie Gerrit (conciërge) 

Op vrijdag 9 november 2018 wordt Gerrit (conciërge) 

geopereerd. Hij krijgt dan een ‘nieuwe’ heup; een ingrijpende 

operatie met daarna een flinke herstelperiode. 

 

Tijdens zijn afwezigheid zal hij vervangen worden door Achim; 

een bekend gezicht, aangezien Achim al werkzaam is op de 

Ichthusschool als techniekdocent.  

 

 

herstel en operatie juf Eunice 

In april is Eunice gestopt met haar werkzaamheden voor de klas 

om fysiek en mentaal aan te sterken. De bedoeling was om na 

de zomer weer voor de klas te gaan. Inmiddels is het 

revalidatieproces vertraagd door een cyste. Na kweek blijkt 

deze niet geheel goedaardig en moet ze 16 november 2018 

opnieuw geopereerd worden en blijft het verdere 

herstelproces onzeker. 

 

Klik hier voor een uitgebreidere (persoonlijke) toelichting… 

 

 

 

ouderbijdrage 2018-2019 

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 30 november 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! 

 

 

sinterklaas -surprise-avond 

Op maandag 19 november 2018 is onze surprise-avond. Op 

deze avond gaan ouders van groep 1 t/m 4 samen met de 

leerkracht een surprise voor de groep maken. De cadeautjes 

voor de kinderen worden in deze surprise gestopt. Het is de 

bedoeling dat van elke groep een aantal ouders aanwezig is. 

Ook als u niet creatief bent, bent u van harte welkom. Samen 

staan we sterk. Deze avond begint om 19.00 uur 

 

Bij elke groep hangt vanaf maandag 12 november 2018 een 

intekenlijst of geef u op per mail. 

 

schoen zetten  

Ook dit jaar mogen alle kinderen van de school op maandag 

19 november 2017 hun schoen zetten. 

 

 

kinderkledingbeurs – bedankt! 

De op 19 oktober 2018 gehouden tweedehands 

kinderkledingbeurs heeft  €1290,- opgebracht! De opbrengst 

is geheel bestemd voor ‘Het Scharlaken Koord’. We willen 

iedereen heel erg bedanken die hieraan heeft meegeholpen, 

door kleding in te leveren. 

de kinderkledingbeurscommissie 

schoenendoosactie  

Deze week heeft uw kind een boekje meegekregen van de 

schoenendoosactie van Actie4kids.  De actie houdt in dat we 

ons speelgoed en geld delen met een kind dat waarschijnlijk 

nog nooit een cadeautje heeft gehad. De actie is vrijwillig, u 

hoeft er niet aan mee te doen. U kunt er ook voor kiezen om 1 

doos per gezin te vullen.  

  

Aan de folder zit een geld-envelop waarop u kunt aangeven of 

u de bijdrage van € 5,- overmaakt of dat u die bijdrage in de 

envelop doet. De envelop levert u dan samen met de 

schoenendoos in. De dozen mogen op school ingeleverd 

worden op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018. 

 

 

informatieavond ‘zon op school’ 

De leerlingen van groep 7 en 8 werken in de komende periode 

over het thema ‘duurzaamheid’: o.a. Wat is duurzaamheid? Wat 

kan je doen om duurzaam te leven? 

 

Onderdeel van het thema is het organiseren van een 

informatiebijeenkomst op donderdag 29 november 2018 

over uw zonnepanelen op onze schooldaken (samen met de 

Daltonschool). 

 

Beide scholen zullen eigen zonnepanelen plaatsen èn bieden 

‘gratis’ dakruimte voor uw zonnepaneel. Bent u geïnteresseerd 

in een mooi rendement èn een bijdrage aan een ‘duurzame’ 

wereld, dan bent u van harte welkom op deze avond.  

 

 

van harte uitgenodigd… 

 

- Op zaterdag 10 november 2018 is er in De Ark een 

voorstelling: ‘Zeg het maar’. Voor meer info, zie flyer! 

 

- Op zondag 11 november 2018 is er in De Fontein 

een kindersing-in (15.00 uur). Voor meer info, zie 

flyer. 
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