
mijn wens voor het nieuwe jaar… 

 

Ik heb deze week tot drie keer toe dit 

persoonlijke stukje geschreven; de eerste 

keer was ik niet tevreden over de inhoud, 

de tweede was onduidelijk en dit was dus 

mijn derde poging… 

 

Het kwam echter ook door het nieuws van 

de afgelopen dagen; het hield me bezig: 

de ‘Nashville-verklaring’ of zoals 

sommigen het noemen: het anti-

homomanifest. 

 

Als ik op mijn facebook-account kijk, lees 

ik allemaal boze, verbitterde reacties (uit 

beide kampen!), op twitter, met weliswaar 

minder tekens, zie ik dezelfde emoties en 

ook op radio en tv kan je er niet omheen.  

 

Het lijkt ook of er maar twee meningen 

zijn: je bent voor of tegen! Je ziet 

voortdurend dezelfde patronen 

(kortgeleden nog bij de ‘zwartepiet-

discussie’): felle, boze, polariserende 

reacties. Maar, wat ik mis in al deze 

commotie: het gesprek met elkaar èn de 

echte wil om de ander te begrijpen.  

 

Dat is dan ook mijn wens voor dit jaar: dat 

we allemaal ons best gaan doen om 

elkaar beter te begrijpen; een begripvol 

jaar toegewenst!  

Peter Antes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 4 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 90 : 1 (groep 5 – 8) 

zondag  

20 januari 

 

 

 

maandag  

21 januari 

 

 

 

 

 

Julia P, 11 jaar 

dinsdag  

22 januari 

 

 

 

 

 

Liv K, 11 jaar 

woensdag   

23 januari 

 

 

 

donderdag  

24 januari 

 

 

 

 

 

Lars R, 11 jaar 

vrijdag  

25 januari 

 

 

 

 

Lize B, 9 jaar 

Ruben L, 11 jaar 

zaterdag  

26 januari 

 

 

 

 

 

Saartje L, 6 jaar 

agenda – week 3 

lied van de 

week 

 

 

‘k Stel mijn vertrouwen – OTH 444 (groep 1 – 8) 

zondag  

13 januari 

 

 

 

maandag  

14 januari 

 

 

 

 

 

Pelle H, 4 jaar 

dinsdag  

15 januari 

 

 

inloopspreekuur gebiedsteam (8.20 uur)  

 

Wilco G, 9 jaar 

Isa D, 10 jaar 

woensdag   

16 januari 

 

 

 

donderdag  

17 januari 

 

 

 

vrijdag  

18 januari 

 

 

 

zaterdag  

19 januari 
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oudergebedsgroep 

Als schoolleider (en ouder) kijk ik soms met enige verbazing 

naar de inzet van de ouders van de Ichthusschool. Dagelijks zie 

ik ouders zich inzetten om de school ‘goed’ draaiende te 

houden. Ik denk aan de tomeloze inzet van onze 

oudercommissie, ouders die zich vrijwillig melden voor de 

schoonmaakavond,  computerouders, fietsouders, ouders van 

de tussenschoolse opvang en ga zo maar door… 

 

Als ouder (en schoolleider) schiet ik daarin wel iets tekort: ‘Hoe 

vaak ben ik eigenlijk op de school van mijn kinderen om ‘de 

handen uit de mouwen te steken?’ 

 

Ik ben in ieder geval dankbaar voor onze ouders die zich op 

diverse manieren inzetten voor het onderwijs op de 

Ichthusschool. Morgenochtend (8.30 uur) komt trouwens 

ook de oudergebedsgroep weer bij elkaar (iedere eerste 

vrijdag van de maand). Van harte uitgenodigd!  

 

 

eindtoets groep 8                                                                                                            

Groep 8 zal op 16 en 17 april de DIA Eindtoets maken. De Dia-

eindtoets wordt digitaal afgenomen. Om daarmee te kunnen 

oefenen nemen de leerlingen van groep 8 op donderdag 17 

januari 2019 aanstaande deel aan de Dia-proeftoets. 

 

De proeftoets is een mooie manier om kennis te maken met 

digitaal toetsen en de uitslag van deze proeftoets geeft ons 

een extra indicatie van het niveau van voortgezet onderwijs, 

dat het schooladvies kan onderbouwen.  

 

In de proeftoets maken de leerlingen vier onderdelen 

(begrijpend lezen, taalverzorging, woordenschat en rekenen). 

Deze vier deeltoetsen nemen in totaal een dagdeel in beslag. 

Het zou goed zijn als de leerlingen uitgerust aan het dagdeel 

beginnen. Het is belangrijk dat ze de toets serieus maken en 

optimaal scoren. Verder hoeft u geen voorbereidingen te 

treffen. Meer informatie over Dia-eindtoets vindt u in de 

bijlage. 

  

 

persoonlijk bericht – Peter Antes 

Vandaag heeft u een persoonlijk bericht van mij ontvangen. U 

kunt dit bericht ook lezen via deze link. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

kerk-school-gezinsdienst 

In de week van maandag 21 – vrijdag 25 januari 2019 wordt er 

op alle christelijke scholen in Nijkerk en Nijkerkerveen de kerk-

school-gezin themaweek gehouden. Het thema van deze week 

is op dit moment nog niet bekend. 

 

Er worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken 

gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. De 

themaweek wordt afgesloten op zondag 27 januari 2019. De 

Ichthusschool is dit jaar gekoppeld aan De Kandelaar (9.30 uur).   

 

Ter voorbereiding op deze ksg-week en –dienst zullen de 

kinderen van de bovenbouw op donderdagmiddag 17 januari 

2019 een bezoek brengen aan De Kandelaar en daar de koster 

en de predikant ontmoeten.  

 

In de kerkdienst wordt de themaweek afgesloten. We hopen 

alle ouders en kinderen in deze dienst te ontmoeten. U komt 

toch ook? Van harte welkom! We wensen u een goede dienst 

toe! 

 

instroomgroep – start per 1 april 2019 

De Ichthusschool laat na jaren van krimp inmiddels weer een 

stijgend leerlingaantal zien. In oktober 2018 (officiële teldatum)  

hadden we 24 leerlingen meer dan de prognose. 

 

Een mooie ontwikkeling èn een uitdaging; we willen voor al 

deze leerlingen een goede school zijn; een omgeving die 

uitdaagt om te ontwikkelen, waar elk kind gezien wordt en 

waar kinderen leren voor het leven.  

 

Onze kleutergroep begint inmiddels langzaam vol te lopen en 

daarom hebben we ook regelmatig ‘extra handen’ in deze 

groep. Vanaf 7 februari zal juf Tabitha daarom een dag per 

week extra ondersteunen in deze groep.  

 

Op maandag 1 april 2019 starten we met een extra groep 

(o.l.v. juf Tabitha). Ouders van kinderen die in deze nieuwe 

groep komen worden geïnformeerd door de leerkrachten.  

 

 

juf Erica gaat eerder met verlof 

In de afgelopen periode ontstonden er steeds meer 

complicaties tijdens de zwangerschap van juf Erica. Daarom 

hebben we afgelopen maandag besloten dat zij komende week 

haar taken zal neerleggen (wel komt zij nog even afscheid 

nemen).  

 

Juf Henriëtte de Gelder zal haar taken vanaf komende week 

(maandag en dinsdag) overnemen. Juf Francien blijft het 

vertrouwde gezicht op de overige dagen.  

 

 

ouderbijdrage – reminder 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald?  

• voor één schoolgaand kind € 30.- 

• voor twee schoolgaande kinderen € 50.- 

• voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 

 

Wilt u uw bijdrage voor 31 januari 2019 overmaken onder 

vermelding van de naam en groep van uw kind op rekening 

NL54 RABO 0335 3771 65 ten name van de ‘Ichthusschool’ te 

Nijkerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
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