
Wat eten we met kerst? 

 

De supermarkten zijn er inmiddels alweer 

druk mee; het aanstaand kerstdiner. Dure 

commercials worden gemaakt om ons 

naar hun winkel te lokken, want daar zijn 

de beste en lekkerste producten te vinden 

voor een onvergetelijk kerstdiner. 

 

Het kerstdiner; als ik de beelden moet 

geloven dan is dat een prachtige avond 

vol gezelligheid, waarbij we het kerstfeest 

met elkaar mogen vieren.  

 

Wat we niet zien op die beelden is dat er 

in veel andere huizen mensen eenzaam 

zijn, geen kerstdiner serveren en hopen 

dat deze dag maar weer snel voorbij zal 

zijn.  

 

Ik moest er deze week aan denken tijdens 

de weekopening van juf Rianne. Zij 

vertelde over: ‘Komt laten wij aanbidden’. 

Een bekende zin die gaat over God eren 

en prijzen.  

 

Zij bracht een extra dimensie aan bij deze 

zin; meer een levensstijl van aanbidding, 

waar omgezien wordt naar anderen; juist 

naar die mensen die wat extra’s nodig 

hebben. Mijn vraag is daarom niet: ‘Wat 

eten we met kerst, maar wié komt er bij 

ons eten met kerst? 

Peter Antes, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 2 

tekst van de 

week 

 

 

Spreuken 3 : 5 (groep 6 – 8) 

zondag  

6 januari 

 

 

 

maandag  

7 januari 

 

 

 

 

 

Ida H, 5 jaar 

dinsdag  

8 januari 

 

 

hoofdluiscontrole 

 

 

Jordy P, 6 jaar 

woensdag   

9 januari 

 

 

 

donderdag  

10 januari 

 

 

 

 

 

Jacob L, 9 jaar 

vrijdag  

11 januari 

 

 

oudergebedsgroep 

zaterdag  

12 januari 

 

 

 

 

 

Luna B, 7 jaar 

agenda – week 51 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 101 : 1 (groep 3 – 8) 

zondag  

16 december 

 

 

 

 

 

Rosa P, 13 jaar 

maandag  

17 december 

 

 

 

dinsdag  

18 december 

 

 

 

woensdag   

19 december 

 

 

 

donderdag  

20 december 

 

 

kerstviering, 18.30 uur 

vrijdag  

21 december 

 

 

12.00 uur begin kerstvakantie!  

Serena H, 12 jaar 

Lars R, 12 jaar 

Niels R, 12 jaar 

zaterdag  

22 december 

 

 

 

 

 

Sophie K, 4 jaar 
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jarig in de vakantie 

27-12 juf Eunice (36 jaar) 

28-12 Louise M, 7 jaar 

 Vince S, 11 jaar 

29-12 Daniël K, 6 jaar 

31-12 Ariënne D, 6 jaar 

1-1 Faisal M, 12 jaar 

5-1 Carice D, 8 jaar 

 

 

studiemiddag – alle leerlingen vrij!  

Vanmiddag (donderdag 13 december 2018) is er weer een 

studiemiddag voor de leerkrachten; we reflecteren op het 

afgelopen thema, bereiden het nieuwe thema voor en 

verdiepen 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! 

 

 

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).  

 

 

 

 

nieuwe collega’s… 

Na de kerstvakantie zal juf Rianne ons verlaten voor een nieuwe 

uitdaging bij De Schutse en gaan respectievelijk juf Naómi 

(januari) en juf Erica (februari) met zwangerschapsverlof.  

 

Een aantal weken geleden schreef ik er al over in de 

nieuwsbrief; een flinke uitdaging in deze tijd van 

lerarentekorten. Ik ben daarom dankbaar dat ik vandaag kan 

melden dat we inderdaad vervanging hebben gevonden voor 

deze groepen. 

 

In groep 5 komt Henriëtte de Gelder (52 jaar) 

voor de vervanging van Erica; zij is een ervaren 

leerkracht met een afgeronde masteropleiding; 

in de afgelopen periode was zij al verbonden 

aan de Ichthusschool als kindercoach.  

 

In groep 6 neemt Margriet de Rijk (42 jaar) de 

taken over van Rianne (ma – wo). Margriet is 

een zij-instromer, na haar studie op de 

universiteit Eindhoven heeft zij o.a. gewerkt bij 

KPN en in de zorg. Op de Ichthusschool gaat zij 

starten als leerkracht.   

 

Denise van Donselaar (21 jaar) zal het 

zwangerschapverlof van Naómi invullen. Zij 

studeert in Amsterdam (pedagogische 

wetenschappen) en is daarnaast invaller van de 

HSN.  

 

 

gezondheidssituatie juf Eunice  

Vorige week ontvingen we een positieve uitslag van Eunice. Er 

hoeft geen verdere behandeling plaats te vinden en daarom 

kan zij nu werken aan haar herstel en re-integratie op de 

Ichthusschool.  

 

 

aanmelden komend schooljaar (2018-2019) 

Graag herinneren wij u aan het inschrijfformulier voor broertjes 

en zusjes. U kunt het formulier downloaden van de website of 

ophalen op school. Kinderen die voor juli 2019 vier jaar hopen 

te worden, graag uiterlijk eind februari 2019 aanmelden. 

 

 

nieuws vanuit de mr 

Half november vond de laatste MR vergadering plaats, 

raadpleeg voor MR notulen de website. We hebben het 

ondermeer gehad over thematisch onderwijs, het zorgplan, de 

RIE, alswel over de uitdagingen met betrekking tot het tekort 

aan leerkrachten zowel HSN breed alswel specifiek voor de 

Ichthusschool.  

 

Tevens is deze vergadering Marieke Buurman verwelkomd als 

nieuw mr-lid. Beoogd was dat Marieke Buurman  zou toetreden 

in plaats van Nicolette van de Kamp, zoals reeds eerder 

gecommuniceerd. Echter in oktober gaf mr-ouderlid Marieke 

van de Ketterij aan, die reeds 5 jaar in de MR zit, behoefte te 

hebben aan ruimte om haar tijd en aandacht gerichter aan 

andere dingen te besteden. Uiteraard alle begrip hiervoor en 

we zijn haar dankbaar voor al haar inzet.  

 

Hierdoor is besloten het termijn van ouderlid Nicolette van de 

Kamp tijdelijk te verlengen voor onbepaalde tijd. Naar 

verwachting zal begin volgend schooljaar een nieuwe mr-

verkiezing plaatsvinden. Wanneer u nu al denkt daar interesse 

voor te hebben, horen wij dit graag.  

 

U kunt daarvoor mailen naar het secretariaat n.vandenberg-

visscher@hsn-scholen.nl  of de betreffende docenten (Jolanka, 

Ellen, Naomi) of iemand van de oudervertegenwoordiging 

aanschieten (Ink Bouma, Marieke Buurman, Nicolette van de 

Kamp). 

 

open morgen 

Op woensdag 30 januari 2019 houden alle basisscholen in 

Nijkerk een open morgen. Deze morgen is bedoeld om alle 

ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun 

zoon / dochter de gelegenheid te bieden zich te oriënteren. In 

de ‘Stad Nijkerk’ wordt dit middels een advertentie bekend 

gemaakt. 

 

Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de school 

vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten hebt uw kind 

aan te melden bij de Ichthusschool bent u (met uw kind) van 

harte welkom. Uiteraard is het ook mogelijk uw kind direct aan 

te melden. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen uit uw 

omgeving die wellicht overwegen voor de Ichthusschool te 

kiezen. 
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