
Geef licht! 

 

Komende week start de kerstcampagne 

van Kerk in Actie: ‘Geef licht!’; een actie 

waarin geld wordt opgehaald voor 

kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, 

Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië. 

 

Een mooie campagne, waarin we door 

geld te geven iets kunnen betekenen voor 

deze kinderen in de knel. 

 

En tegelijkertijd klinkt het soms ook wat 

makkelijk; je geeft wat geld en daarmee 

stel je geweten weer tevreden.  

 

In het lied (‘Geef licht!’) dat Stef Bos voor 

deze campagne schreef, wordt gezongen 

over de kerstster; die richting kan bepalen 

en licht geeft. 

 

Het beeld van een ster intrigeert me; die 

kan je namelijk niet even uitzetten; 

voortdurend wordt een enorme 

hoeveelheid energie geproduceerd en 

uitgezonden als zichtbaar licht; je moet 

alleen wel even omhoog kijken… 

 

In deze adventsperiode wens ik jullie en 

mijzelf toe dat we het Licht van Jezus 

mogen zien, ervaren èn voortdurend 

verspreiden in de wereld om ons heen: 

‘Geef licht!’  

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 50 

lied van de 

week 

 

 

Liedboek voor de Kerken 255 : 1 (groep 5 – 8) 

zondag  

9 december 

 

 

 

 

Lucas B, 10 jaar 

Geert V, 11 jaar 

maandag  

10 december 

 

 

 

dinsdag  

11 december 

 

 

inloopspreekuur gebiedsteam 

woensdag   

12 december 

 

 

 

donderdag  

13 december 

 

 

studiemiddag (alle leerlingen vrij!) 

vrijdag  

14 december 

 

 

 

zaterdag  

15 december 

 

 

 

agenda – week 49 

tekst van de 

week 

 

 

Jesaja 9 : 5 ( groep 6 – 8) 

zondag  

2 december 

 

 

 

maandag  

3 december 

 

 

surprises naar school (groep 5 – 8)  

dinsdag  

4 december 

 

 

 

woensdag   

5 december 

 

 

sinterklaas (verwachte aankomst, iets na 8.30 uur)  

donderdag  

6 december 

 

 

 

vrijdag  

7 december 

 

 

oudergebedsgroep, 8.30 uur 

inleveren formulier toestemming publicatie foto/video 

zaterdag  

8 december 

 

 

 

 

 

Roy T, 8 jaar 

https://www.kerkinactie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A
http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/11/schoolbrief-toestemming-publicatie-fotos-videos-AVG-november-2018.pdf


 

 

lootje trekken - groep 5- 8 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben inmiddels lootje 

getrokken voor hun surprise, gedicht en 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. 

 

 

studiemiddag – alle leerlingen vrij!  

Binnenkort is er weer een studiemiddag voor de leerkrachten. 

Op donderdag 13 december 2018 reflecteren we op het 

afgelopen thema, bereiden we het nieuwe thema voor en 

verdiepen we ons in het gebruik van onderzoeksvragen binnen 

het thema.  

 

overzicht van de resterende studiemomenten van dit jaar… 

studiemomenten 

studiemiddag 13 december 2018 

studieochtend  20 februari 2019 

studiemiddag 15 april 2019 

 

 

kerstviering 

Op donderdagavond 20 december 2018 zal de Kerstviering 

gehouden worden op onze school. Vanaf 18.30 uur is er een 

vrije inloop en is er in alle klassen wat te beleven... Hoe dat 

vorm krijgt blijft nog even een verrassing. Het thema willen we 

wel vast bekend maken: 'Het wordt steeds lichter..' 

 

Vanaf 19.15 uur zullen we met elkaar op het schoolplein samen 

kerstliederen zingen, waarna er aansluitend een gezellige 

afsluiting op het plein zal zijn met warme chocolademelk! 

 

Alle ouders zijn van harte welkom. Binnenkort krijgt u nog een 

officiële uitnodiging met meer informatie! 

 

 

kerstviering – vuurkorven gezocht 

Voor de kerstviering zijn we nog op zoek naar een aantal 

vuurkorven die we mogen gebruiken op deze avond. Heeft u 

nog een vuurkorf te leen, geef dit dan door aan juf Naómi (mag 

ook per mail).  

 

 

gezondheidssituatie Gerrit (conciërge) 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Gerrit (conciërge) een 

heupoperatie moest ondergaan. Deze operatie is goed 

verlopen; echter vorige week dinsdag heeft Gerrit een 

hartinfarct gekregen; Hij is naar het Meander Medisch Centrum 

overgebracht, waar hij snel gedotterd is en een nieuwe stent 

gekregen heeft. 

 

Afgelopen zondag was ik even op zijn 61e verjaardag. Ik 

ontmoette een dankbare man; dankbaar voor de adequate 

zorg die hij heeft ontvangen. We hopen en bidden dat hij 

verder goed mag herstellen.  

 

 

gezondheidssituatie juf Eunice  

Juf Eunice is inmiddels ook geopereerd. De operatie lijkt goed 

te zijn verlopen; wel is het nog wachten op de uitslag van de 

onderzoeken en dat maakt dat het op dit moment nog 

onduidelijk hoe de herstelperiode eruit zal gaan zien.  

 

 

ouderbijdrage 2018-2019 – herhaalde oproep! 

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 7 december 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! 

 

 

mr-jaarverslag - 2017-2018 

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (2017-2018) 

kunt u lezen op de website en via deze link.  

Bzzzonder – BSO ’t Woud 

Wist u al dat Bzzzonder ’t Woud, bij basisschool de Appelgaard, 

Groene Kinderopvang wordt? In maart 2019 hopen wij 

daarvoor ons certificaat te ontvangen en nu al zijn wij natuurlijk 

bezig om aan alle voorwaarden die daarbij horen te voldoen. 

Bij deze locatie zit een prachtig landgoed waar kinderen 

kunnen spelen, ontdekken, 

met de konijnen knuffelen en 

straks in de moestuin kunnen 

werken. 

 

Vanaf januari 2019 gaan wij ook kinderen ophalen bij de 

Ichthusschool en wij zijn van maandag tot en met donderdag 

geopend. Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen! 

 

Wanneer u interesse heeft voor deze prachtige BSO-locatie 

dan kunt u een mailtje sturen naar corlaer@bzzzonder.n  en 

nemen wij graag contact met u op. 

Gerpaula Kuiper, Bzzzonder 

 

kidsloop 2BFit 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:n.vandenberg-visscher@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Jaarverslag-MR-Ichthusschool-2017-2018.docx
mailto:corlaer@bzzzonder.n

