
een gesprek met oma… 

 

Toen ik gisterochtend op school kwam 

ontmoette ik nog geen kinderen op het 

plein, maar twee grootouders. Zij waren 

mooi op tijd voor de opa & oma ochtend. 

Ze keken er naar uit om hun kleindochters 

in de dagelijkse praktijk bezig te zien. 

 

Een uurtje later sprak ik met een andere 

oma. Zij was zojuist bij haar kleinzoon 

geweest en straalde helemaal; ik 

ontmoette een trotse, dankbare oma. We 

spraken over de ontwikkeling van haar 

zoon; de zorgen die zij heeft gehad, de 

moeilijke momenten in zijn leven en hoe 

hij nu gegroeid is als persoon. 

 

Even later liep ik terug naar mijn kantoor 

en wat bij mij bleef hangen waren haar 

woorden: ‘Ik heb zoveel voor hem 

gebeden…’ 

 

Ik moest denken aan de tekst: ‘Dank God 

in alle omstandigheden’ (! Thess. 5 : 18). 

Dat is niet altijd makkelijk, want 

omstandigheden kunnen wel eens 

ingewikkeld zijn, zoals deze oma vertelde.  

 

In deze tekst gaat het danken echter over 

een houding van geloof en vertrouwen. 

Dat liet deze oma op alle manieren 

merken. Hij boft met zo’n oma…. 

Peter Antes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 19 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 77 : 7 (groep 5 – 8) 

zondag  

5 mei 

 

 

 

 

 

Guus J, 10 jaar 

maandag  

6 mei 

 

 

mr-vergadering, 19.45 uur 

dinsdag  

7 mei 

 

 

hoofdluiscontrole 

woensdag   

8 mei 

 

 

 

donderdag  

9 mei 

 

 

 

Danique K, 9 jaar 

Mirthe B, 12 jaar 

Olaf B, 8 jaar 

vrijdag  

10 mei 

 

 

oudergebedsgroep (8.30 uur) 

 

 

Levi L, 10 jaar 

zaterdag  

11 mei 

 

 

 

 

 

Rick K, 8 jaar 

agenda – week 16 

tekst van de 

week 

 

 

1 Korinthe 13 : 13 (groep 6 – 8) 

zondag  

14 april 

 

 

 

maandag  

15 april 

 

 

studiemiddag (alle leerlingen ’s middags vrij!) 

 

 

Shania V, 12 jaar 

dinsdag  

16 april 

 

 

vrijwillig spreekuur (intekenlijst) 

eindtoets (groep 8) 

nscct-toets (groep 6) 

woensdag   

17 april 

 

 

eindtoets (groep 8) 

donderdag  

18 april 

 

 

paaslunch  

continurooster (14.30 uur uit) 

vrijdag  

19 april 

 

 

goede vrijdag (begin meivakantie) 

zaterdag  

20 april 

 

 

 

http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Nieuws%20vanuit%20de%20MR


 

 

Koningsspelen  

Morgen, vrijdag 12 april 2019,  zijn de Koningsspelen. Voor 

de onder- en bovenbouw zijn er verschillende programma’s. 

Hieronder kunt u daar meer over lezen. Voor alle kinderen 

geldt dat zij een bord, beker en bestek (in een tas) mee 

mogen nemen. Alle ouders worden van harte uitgenodigd om 

bij de Koningsspelen aanwezig te zijn.  

 

onderbouw (groep 1 – 4) 

De kinderen van de onderbouw starten met een Koningsontbijt 

op school. Dit ontbijt wordt verzorgd door Jumbo. Na het 

ontbijt maken we ons op voor de start van de Koningsspelen 

met om 9.30 uur de openingsdans. Daarna zullen er allerlei 

bewegingsactiviteiten plaatsvinden op het schoolplein.  

 

bovenbouw (groep 5 – 8) 

De kinderen van de bovenbouw starten om 8.30 uur in de eigen 

klas, maar fietsen al snel met hun leerkracht naar Sparta Nijkerk 

voor hun Koningsspelen. Om 9.00 uur starten zij met de 

openingsdans om vervolgens diverse sportactiviteiten te gaan 

doen op deze sportvelden. Na dit ochtendprogramma (rond 

12.00 uur) gaan zij terug naar school, waar zij een verzorgde 

Koningslunch krijgen (aangeboden door Jumbo).  

 

Let op: voor de kinderen van de bovenbouw is er dus geen 

ontbijt! 

 

 

continurooster bovenbouw (14.30 uur) 

Op vrijdag 12 april 2019 is er voor de kinderen van de 

bovenbouw een continurooster. De kinderen zijn om 14.30 uur 

uit!  

 

 

studiemiddag 

Aanstaande maandag 15 april 2019 is de laatste 

studiemiddag van dit schooljaar. Op deze middag zullen we 

reflecteren op het afgelopen thema (hebben de kinderen 

genoeg geleerd? wat werkte in de praktijk? wat moeten we in 

het volgende thema beter doen?) Vervolgens zullen we met 

elkaar het laatste thema van dit schooljaar voorbereiden.  

 

Alle kinderen zijn deze middag vrij!  

 

 

NSCCT-toets groep 6 

In groep 6 zal er op dinsdag 16 april 2019 de NSCCT (de niet-

schoolse cognitieve capaciteiten test) worden afgenomen. De 

NSCCT  is een test waarbij je in één uur tijd, klassikaal, de 

capaciteiten of leerpotentie van kinderen in beeld brengt. Je 

krijgt als leerkracht een ‘second opinion’ over de leerlingen.  

 

De leerkracht legt de uitslagen van de test namelijk naast de 

behaalde scores op de CITO-toetsen, methodegebonden 

toetsen en de eigen observaties. Hierdoor wordt snel duidelijk 

of uw kind op niveau werk aangeboden krijgt en zich naar 

eigen kunnen ontwikkelt of dat het onderwijsaanbod en/of de 

instructie aangepast moet worden.  

 

 

eindtoets groep 8 

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 is de 

eindtoets voor de kinderen van groep 8. Scholen mogen zelf 

kiezen welke eindtoets zij afnemen. Binnen onze 

schoolvereniging (HSN) nemen wij de DIA-eindtoets af; De 

toets is op één dagdeel te maken, maar we willen de leerlingen 

de rust geven en hebben daarom meer tijd daarvoor 

ingeruimd. 

 

Het is belangrijk dat de leerlingen uitgerust aan het dagdeel 

beginnen zodat zij optimaal kunnen presteren. Verder hoeft u 

geen voorbereidingen te treffen. 

 

 

spreekuur (intekenlijst)  

Op dinsdag 16 april 2019 is er een (vrijwillig) spreekuur. Heeft 

u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan wordt u van 

harte uitgenodigd hiervoor. Van 15.30 uur – 16.30 uur zijn alle 

leerkrachten beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U 

kunt zich hiervoor aanmelden. De intekenlijst hangt vanaf bij 

de lokaaldeur. 

 

 

kledingbeurs – bedankt!  

De op vrijdag 5 april 2019 gehouden tweedehands 

kinderkledingbeurs heeft  € 1840,-  opgebracht! De opbrengst 

is geheel bestemd voor ‘Friends of Bethel’. We willen iedereen 

heel erg bedanken die hieraan heeft meegeholpen, door 

kleding in te leveren. 

de kinderkledingbeurscommissie 

paasviering,  –lunch en continurooster 

Op donderdag 18 april 2019 vieren de kinderen in hun eigen 

groep het paasfeest; het feest waarbij we denken aan de 

opstanding van de Here Jezus.  

 

’s Middags blijven alle kinderen op school; de oudercommissie 

verzorgt dan een paaslunch. Deze dag is er een continurooster 

en dat betekent dat om 14.30 uur de meivakantie begint.  

 

 

jarig in de vakantie 

22-4 Thomas B, 9 jaar 

23-4 Stan H, 6 jaar 

27-4 Merlijn H, 5 jaar 

29-4 Samuel H, 4 jaar 

30-4 Hanna M, 5 jaar 

1-5 Nora M, 4 jaar 

2-5 juf Hilbertine, 25 jaar 

3-5 Anna B, 11 jaar 

4-5 Ezra E, 5 jaar 

 

 

vanuit de medezeggenschapsraad 

Op maandag 6 mei 2019, 19..45 uurvindt 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 van de Kamp). Punten die 

komende vergadering onder meer aan de orde komen zijn: 

formatie & taakbeleid, zorgplan, speerpunten MR. Op de 

website van de Ichthusschool wordt van elke vergadering een 

kort verslag gepubliceerd. 

 

 

bijlagen bij deze nieuwsbrief… 

Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag. We hopen dat ook 

de Nijkerkse schoolkinderen massaal naar het Molenplein bij 

de Jumbo komen om de aubade voor koning Willem 

Alexander uit volle borst mee te zingen. Lees verder… 

Hierbij de liedteksten 

 

Lekker lezen in de meivakantie. Hou je van spelletjes? Hou je 

van lezen? Hou je van gezelligheid? Dan hebben we iets leuks 

voor jou en jouw familie! Lees verder… 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
http://www.friendsofbethel.nl/
mailto:j.kok@hsn-scholen.nl
mailto:j.kok@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/04/Koningsdag-begeleidende-brief-2019.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/04/Koningsdag-liedteksten-2019.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/04/bibliotheek-Nijkerk-nieuwsbrief-familiebingo.pdf

