
no issues, but challenges 

 

In Malawi vroegen we aan de directeur 

van het plaatselijke ziekenhuis wat nu de 

grootste problemen waren in het land. 

 

Hij keek ons met enige verbazing aan en 

antwoordde: ‘no issues, but challenges’. 

Het is een houding die me aansprak: niet 

denken in problemen, maar in 

uitdagingen en kansen.  

 

Ik moest eraan denken toen juf Rianne 

(groep 6) kortgeleden vertelde dat zij per 

1 januari 2019 een nieuwe baan heeft als 

orthopedagoog bij De Schutse.  

 

Dat is inderdaad een uitdaging voor onze 

school (en leerlingen van groep 6), zeker 

met het huidige lerarentekort.  

 

We zijn druk op zoek naar goede 

vervangers voor Rianne (en de  

aanstaande zwangerschapsverloven), 

voeren al gesprekken met kandidaten en 

hebben goede hoop dat we geschikte 

kandidaten zullen vinden.  

 

En wellicht zullen we out-of-the-box-

oplossingen moeten verzinnen. Ik ervaar 

in ieder geval een team dat denkt op de 

Malawiaanse manier: ‘no issues, but 

challenges’.  

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

 

nieuwsbrief 
15 november 2018 

 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 48 

lied van de 

week 

 

 

 psalm 3 : 2 (groep 5 – 8) 

zondag  

25 november 

 

 

 

 

Gerrit (conciërge), 61 jaar 

maandag  

26 november 

 

 

 

 

 

Lydia B, 9 jaar 

dinsdag  

27 november 

 

 

 

 

Justin B, 12 jaar 

Britt W, 10 jaar 

woensdag   

28 november 

 

 

spreekuur (intekenlijst) 

donderdag  

29 november 

 

 

informatieavond ‘zon op school’ (19.00 uur) 

vrijdag  

30 november 

 

 

 

zaterdag  

1 december 

 

 

 

agenda – week 47 

lied van de 

week 

 

 

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

zondag  

18 november 

 

 

 

 

 

Sanne B, 8 jaar 

maandag  

19 november 

 

 

surpriseavond (19.00 uur – 20.30 uur) 

schoen zetten (alle groepen) 

 

Anna B, 9 jaar 

dinsdag  

20 november 

 

 

adviesgesprekken vo (groep 8) 

inloopspreekuur (gebiedsteam) 

uiterlijke inleverdatum schoenendoosactie! 

Marit P, 11 jaar 

woensdag   

21 november 

 

 

 adviesgesprekken vo (groep 8) 

donderdag  

22 november 

 

 

adviesgesprekken vo (groep 8) 

 

Bob H, 8 jaar 

Niels J, 12 jaar 

vrijdag  

23 november 

 

 

 

zaterdag  

24 november 

 

 

 

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


 

 

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 morgen (16 

november 2018) opnieuw geopereerd worden en blijft het 

verdere herstelproces onzeker. 

 

Klik hier voor een uitgebreidere (persoonlijke) toelichting… 

 

 

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 een intekenlijst of geef u op per mail. 

 

schoen zetten  

Ook dit jaar mogen alle kinderen van de school op maandag 

19 november 2018 hun schoen zetten. 

 

lootje trekken (groep 5- 8) 

De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootje (21 november 

2018). Zij maken voor elkaar een surprise, gedicht en kopen 

een cadeautje (max. 5 euro).  Op maandag 3 december 2018 

komen er tafels in de hal waarop de kinderen hun surprise 

kunnen zetten. Er is zo voor alle kinderen gelegenheid om de 

surprises te bewonderen 

 

 

spreekuur (groep 1 – 7) 

Op woensdag 28 november 2018 is er een (vrijwillig) 

spreekuur. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, 

dan wordt u van harte uitgenodigd hiervoor. Van 13.15 uur – 

14.15 uur zijn alle leerkrachten beschikbaar om uw vragen te 

beantwoorden. U kunt zich hiervoor aanmelden. De intekenlijst 

hangt vanaf maandag 19 november 2018 naast de groepsdeur. 

 

 

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! 

 

 

operatie Gerrit (conciërge) 

Op vrijdag 9 november 2018 is Gerrit (conciërge) geopereerd. 

Hij heeft een ‘nieuwe’ heup gekregen. De operatie is 

voorspoedig verlopen en de eerste tekenen van herstel zijn al 

merkbaar.  

 

Gerrit wordt gedurende zijn afwezigheid vervangen door 

Achim; een bekend gezicht, aangezien Achim al werkzaam is 

op de Ichthusschool als techniekdocent.  

 

 

overblijven 

Na de kerstvakantie zijn er veranderingen wat betreft de 

overblijf. De kinderen van groep 5 tot en met 8 blijven over bij 

de leerkrachten. De overblijf voor de kinderen van groep 3 en 

4 zal vanaf dan verzorgd worden door ouders. We hebben 

gelukkig al een aantal ouders bereid gevonden die dit willen 

gaan doen. We zijn echter nog opzoek naar een ouder die één 

keer in de twee weken op maandag de overblijf wil verzorgen.  

Als u interesse heeft kunt u dit doorgeven aan juf Thessa of 

Corina van de Beek. Wilt u graag meer informatie? Spreek ons 

dan gerust eens aan! 

 

 

informatieavond ‘zon op school’ 

Ooit gedacht aan zonnepanelen op uw dak?  Jawel, maar mijn 

dak is niet geschikt. Dan is er nu de mogelijkheid om toch 

zonnepanelen te nemen. De Ichthusschool en de Daltonschool 

hebben hun dak beschikbaar gesteld om zonnepanelen op te 

leggen. We doen hierbij als school mee met het initiatief ' Zon 

op Nijkerk'. U kunt een aantal van deze panelen kopen met alle 

milieu- en financiële voordelen die daarbij horen. Wilt u meer 

weten over deze unieke kans om duurzaam uw eigen energie 

op te wekken? Op donderdag 29 november, 19.00 uur is er 

een informatiebijeenkomst op de Daltonschool. Welkom! 

 

 

inloopspreekuur gebiedsteam Nijkerk 

Volgende week dinsdag 20 november 2018 (8.20 uur) zal 

Michal de Jong (maatschappelijk werkster) een extra 

inloopspreekuur houden op de Ichthusschool. Dit doet ze 

omdat deze week helemaal vol gepland was met afspraken en 

er nog meer mensen met haar wilden spreken. Hieronder vindt 

u de mogelijkheden voor een gesprek met Michal en de 

overige data van de inloopspreekuren. 

 

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, loop gerust 

eens binnen op het spreekuur. Ook voor een korte vraag of 

advies kunt u op het spreekuur terecht. De contactpersoon van 

het gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale 

kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk.  Het gebiedsteam 

op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze 

voorziening.  Door kinderen, ouders 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.  

 

data inloopspreekuur 

 20 november 2018 

 11 december 2018 

 15 januari 2019 

 12 februari 2019 

 12 maart 2019 

 9 april 2019 

 14 mei 2019 

 18 juni 2019 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/11/update-juf-Eunice.pdf
Ooit%20gedacht%20aan%20zonnepanelen%20op%20uw%20dak?%20%20Jawel,%20maar%20mijn%20dak%20is%20niet%20geschikt.%20Dan%20is%20er%20nu%20de%20mogelijkheid%20om%20toch%20zonnepanelen%20te%20nemen.%20De%20Ichthusschool%20en%20de%20Daltonschool%20hebben%20hun%20dak%20beschikbaar%20gesteld%20om%20zonnepanelen%20op%20te%20leggen.%20We%20doen%20hierbij%20als%20school%20mee%20met%20het%20initiatief%20'%20Zon%20op%20Nijkerk'.%20U%20kunt%20een%20aantal%20van%20deze%20panelen%20kopen%20met%20alle%20milieu-%20en%20financiële%20voordelen%20die%20daarbij%20horen.%20Wilt%20u%20meer%20weten%20over%20deze%20unieke%20kans%20om%20duurzaam%20uw%20eigen%20energie%20op%20te%20wekken?%20Op%20donderdag%2029%20november%20om%2019%20uur%20is%20er%20een%20informatiebijeenkomst%20op%20de%20Daltonschool.%20We%20nodigen%20u%20bij%20deze%20van%20harte%20uit.

