
een prachtig vak! 

In de afgelopen weken heb ik met 

regelmaat weer even voor de klas 

gestaan; noodgedwongen omdat (inval-) 

leerkrachten (nu nog) niet te vinden zijn…  

 

Tegelijkertijd; het is een voorrecht om als 

schoolleider soms weer in de praktijk te 

staan. In groep 4 bijvoorbeeld, vertelden 

de kinderen mij dat het kiezen van het 

nieuwe blok toch echt vanuit de kring 

moest gebeuren.  

 

De kinderen van groep 5 daagde ik uit om 

steeds op een niveautje hoger te rekenen; 

de kinderen waren enorm gedreven en 

haalden àllemaal ook een ‘level’ hoger!  

 

En in groep 8 stelden leerlingen elkaar 

kritische vragen over de antwoorden die 

zij gevonden hadden op hun 

onderzoeksvraag. Ik genoot ervan!  

 

Volgens mij moeten we (vanuit het 

onderwijs) vooral deze verhalen vertellen:  

Het is een prachtig vak; waarin je kinderen 

mag helpen om hun talenten te 

ontwikkelen. Je boft als je zo’n baan hebt!  

 

Daarom was ik gisteravond (samen met 

mijn dochter) op de open avond van de 

PABO. Een eerste enthousiaste leerkracht 

komt er weer aan!  

Peter Antes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 8 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 102 : 10 (groep 5 – 8) 

zondag  

17 februari 

 

 

juf Suzanne  Evers, 21 jaar 

maandag  

18 februari 

 

 

spreekmiddag / - avond n.a.v. rapport 

dinsdag  

19 februari 

 

 

 

 

 

Manuel H, 5 jaar 

woensdag   

20 februari 

 

 

studiedag (alle leerlingen vrij!) 

 

 

Thomas B, 8 jaar 

donderdag  

21 februari 

 

 

spreekmiddag / - avond n.a.v. rapport 

 

 

Stef H, 10 jaar 

vrijdag  

22 februari 

 

 

continurooster bovenbouw (14.30 uur uit!) 

zaterdag  

23 februari 

 

 

begin voorjaarsvakantie!  

agenda – week 7 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 119 : 73 (groep 6 – 8) 

zondag  

10 februari 

 

 

 

 

 

Tygo B, 5 jaar 

maandag  

11 februari 

 

 

 

dinsdag  

12 februari 

 

 

inloopspreekuur gebiedsteam (8.15 uur) 

schoonmaakavond (19.15 uur) 

mr-vergadering (19.45 uur) 

Suze L, 4 jaar 

woensdag   

13 februari 

 

 

 

donderdag  

14 februari 

 

 

 

 

 

Rowan W, 12 jaar 

vrijdag  

15 februari 

 

 

rapport mee 

 

 

Nick B, 7 jaar 

zaterdag  

16 februari 
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schoonmaakavond 

Dagelijks wordt onze school schoongemaakt door een 

betrokken en gedreven schoonmaker (Hossein). Hij werkt 

hard, ziet wat nodig is en is nooit beroerd om iets extra’s te 

doen.  

 

Toch is het goed om de school in het jaar een extra 

schoonmaakbeurt te geven. Deze staat gepland op dinsdag 

12 februari 2019 (19.15 uur – 20.30 uur). Wilt u ons 

meehelpen? Een intekenlijst hangt op de lokaaldeuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (mr) 

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt weer een mr-vergadering 

plaats. Is er iets wat u als ouders in wilt brengen, dan horen we 

dit graag.  

U kunt mailen naar j.kok@hsn-scholen.nl of de betreffende 

docenten (juf Jolanka & Ellen) of iemand van de 

oudervertegenwoordiging aanschieten (Ink Bouma , Marieke 

Buurman, Nicolette vd Kamp). Punten die komende 

vergadering ondermeer aan de orde komen zijn: formatie & 

taakbeleid, resultaten 1e semester, managementcontract, 

SWOT, RIE. Op de website van de Ichthusschool wordt van elke 

vergadering een kort verslag gepubliceerd.  

 

 

studiemoment – alle leerlingen vrij!  

Binnenkort is er weer een studiemoment (woensdag 20 

februari 2019) voor de leerkrachten; we reflecteren dan op het 

afgelopen thema en bereiden het nieuwe thema voor. 

 

overzicht van de resterende studiemomenten van dit jaar… 

studiemomenten 

studieochtend  20 februari 2019 

studiemiddag 15 april 2019 

spreekmomenten – inschrijven en uitnodiging  
U kunt zich nog tot morgen inschrijven voor de 
spreekmomenten (18 en 21 februari 2019). Daarna zullen we 
een planning maken voor deze spreekmomenten. U ontvangt 
deze begin volgende week (per mail). Lukt het niet met 
inschrijven, stuur dan een bericht naar mij 
(directie.ichthus@hsn-scholen.nl).  
 
Let op: de kinderen van groep 5 – 7 worden van harte 
uitgenodigd om bij deze gesprekken aanwezig te zijn en mee 
te praten over hun ontwikkeling!  
 
 
continurooster - bovenbouw 
De kinderen van de bovenbouw hebben volgende week, 
vrijdag 22 februari 2019, een zogenaamd continurooster. Zij 
blijven op school eten en zijn om 14.30 uur uit! 
 

 

ouderbijdrage 2017-2018 (reminder) 
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 28 februari 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! 
 

 

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. 

biddag – thema ’Wat vraag jij?’ 
Op woensdag 13 maart 2019 vieren we met de kinderen 
biddag. Ook dit jaar doen we dat samen met de kerken rondom 
een bijbelgedeelte. Dit keer staat de geschiedenis van Koning 
Salomo centraal (1 Koningen 3:1-15). Dit gedeelte beschrijft 
hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil 
hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. Het thema van de 
map is ‘Wat vraag jij?’ 
 
Daarnaast zullen op school ook andere verhalen rondom dit 
thema worden besproken. Dit jaar zijn er biddagdiensten op 13 
maart in de Grote kerk en in de Fontein (beide diensten 
aanvang: 14.30 uur). De collecte is bestemd voor Open Doors.  
 
 

 

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. 

 

 

alvast voor uw agenda - opa & oma-ochtend! 

Dit jaar is er weer een opa & oma-ochtend op de 

Ichthusschool. Op woensdag 10 april 2019 worden zij van 

harte uitgenodigd om een moment mee te beleven in de groep 

van hun kleinkind(-eren).  

 

Wanneer een kind geen grootouders (meer) heeft, dan is een 

oom of tante ook van harte welkom! 
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