
     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

Helpt bidden? 

 

Je hebt soms van die weken dat je 

allemaal mensen ontmoet met grote 

zorgen; iemand vertelde over een 

depressieve dochter, een ander was ziek 

en een derde had financiële problemen.  

 

Je luistert naar de verhalen en zegt soms: 

‘Ik zal voor je bidden’. Maar wat heeft dat 

voor zin bidden? Helpt bidden? Ik moest 

denken aan een verhaaltje dat ik 

kortgeleden las: 

 

Een gemeentelid vroeg aan de predikant: 

‘Gelooft u nu echt zelf dat als u bidt voor 

een zieke, dat diegene dan genezen 

wordt door uw gebed?’ 

 

De predikant antwoordde: ‘Wat gelooft u 

zelf dan ik als bid voor een zieke?’ 

 

‘Nou, ik denk dan:  misschien moet ik 

binnenkort eens op bezoek bij die zieke 

man’, zei het gemeentelid.  

 

De predikant antwoordde: ‘Dat geloof ik 

ook…!’ 

 

Het zit ‘m voor mij in dat laatste woordje 

(ook…!). Bidden voor mensen is zelf in 

actie komen èn vertrouwen dat er een 

God is die hoort en wonderen kan doen. 

Peter Antes, directeur 
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agenda – week 27 

lied van de 

week 

 

 

psalm 65 : 3 (groep 3 – 8) 

zondag  

30 juni 

 

 

 

maandag  

1 juli 

 

 

schoolreis (groep 1-3)  

dinsdag  

2 juli 

 

 

voorlopige adviesgesprekken (groep 7) 

woensdag   

3 juli 

 

 

voorlopige adviesgesprekken (groep 7) 

 

 

Nicolas B, 5 jaar 

donderdag  

4 juli 

 

 

voorlopige adviesgesprekken (groep 7) 

rapport mee 

 

 

vrijdag  

5 juli 

 

 

schoolreis (groep 4-7) 

zaterdag  

6 juli 

 

 

 

 

Ronja G, 10 jaar 

Henk H, 12 jaar 

agenda – week 26 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 45 : 1 (groep 5 – 8) 

zondag  

23 juni 

 

 

 

maandag  

24 juni 

 

 

 

dinsdag  

25 juni 

 

 

 

woensdag   

26 juni 

 

 

schoolkamp (groep 8) 

donderdag  

27 juni 

 

 

schoolkamp (groep 8) 

vrijdag  

28 juni 

 

 

 schoolkamp (groep 8) 

zaterdag  

29 juni 
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vakantierooster 2019-2020 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is bekend. U kunt 

het rooster ook vinden op de website van de school.  

 

vakantierooster 

Herfstvakantie 21 oktober - 25 oktober 

kerstvakantie 23 december - 3 januari 

voorjaarsvakantie 24 februari – 28 februari 

Goede Vrijdag / Pasen 10 april – 13 april 

meivakantie  

(inclusief koningsdag) 

27 april – 8 mei 

hemelvaartsdag 21 mei – 22 mei 

tweede pinksterdag 1 juni  

zomervakantie 20 juli – 28 augustus 

 

studiemomenten 

studiemiddag dinsdag 15 oktober 

studiedag woensdag 30 oktober  

studiemiddag donderdag 5 december 

studiemiddag dinsdag 18 februari 

studiemiddag donderdag 23 april 

 

 

nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (mr) 

Op maandag 24 juni 2019 vindt weer een mr-vergadering 

plaats (19.45 uur). 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 dd Kamp, Marco den 

Hertog).  

 

Punten die komende vergadering aan de orde komen zijn: 

formatie & taakbeleid, resultaten 2e semester, afspraken 

jaarplanning en speerpunten mr. Op de website van de 

Ichthusschool wordt van elke vergadering een kort verslag 

gepubliceerd.  

Hartelijke groet, Nicolette (voorzitter) 

 

 

schoolshirts kwijt 

Na de veluwe wandeltocht zijn nog niet alle schoolshirts terug 

gekomen. We missen nog ruim 20 t-shirts; wellicht is er ook 

één bij u blijven liggen. We ontvangen ze graag (gewassen) 

weer terug op school. Alvast bedankt!  

reminder - schoolreis / schoolkamp  

Volgende week hopen de kinderen van groep 8 alweer op 

schoolkamp te gaan; ook voor de andere groepen komt het 

schoolreisje dichtbij. Een groot aantal ouders (70%) heeft 

inmiddels al betaald voor de deze activiteiten.  

 

Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan is dit bericht een 

reminder.  Hierbij een overzicht van de kosten: 

 

groep 1-3 €20,- per kind.  

groep 4-7 €25,- per kind.  

groep 8  €70,- per kind.  

 

Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL37 

RABO 0152 5796 13 t.n.v. Ichthusschool in Nijkerk o.v.v. naam 

van uw kind(eren) en schoolkamp/ -reis 2019. 

 

NB. Mocht het een probleem bovenstaande bedragen te 

betalen, laat u het mij dan even weten. 

 

 

voorlopige adviesgesprekken (groep 7) 

In week 27 vinden de voorlopige adviesgesprekken plaats in 

groep 7. In overleg met intern begeleider, directie en de 

leerkrachten van groep 7 en 8 is een voorlopig advies 

geformuleerd. André van der Louw zal dit advies in een gesprek 

toelichten; het advies geeft richting voor het verkennen van de 

mogelijkheden in het vervolgonderwijs.  

 

U ontvangt van André een uitnodiging voor dit gesprek.  

 

 

spreekuur – intekenlijst  

Op donderdag 11 juli 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 

maandag 24 juni  2019 bij de lokaaldeur. 

 

Voor groep 7 is er geen spreekuur; in de week voorafgaand 

vinden namelijk de voorlopige adviesgesprekken plaats.  

  

 

 

schoonmaakvond 16 juli – groep 1 -4  

Nu het einde van het schooljaar weer in zicht is willen we graag 

samen met u de lokalen en het speelgoed schoonmaken. De 

schoonmaakavond is dinsdag 16 juli 2019. Wilt u zelf een 

emmer en doekjes meenemen. Voor dit schoonmaakmoment 

hangen (vanaf maandag 24 juni 2019) intekenlijsten bij de 

groepsdeur. U mag ook een mail sturen naar de eigen 

leerkracht.  

 

Alle spelletjes zijn door vele kinderhanden gegaan. Een 

schoonmaakbeurt is daarom geen overbodige luxe. De ouders 

die zich niet opgeven voor de schoonmaakdagen krijgen 

constructiemateriaal etc. mee om thuis schoon te maken. We 

rekenen op uw medewerking. Want vele handen maken licht 

werk. Alvast bedankt. 

 

 

HSN -100 jaar - jubileumdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

project kinderkoor 100 jaar HSN 

Houd je van zingen? Wil je graag eens proberen of een 

kinderkoor wat voor jou is? Meld je dan aan voor het 

projectkinderkoor. Lees verder… 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:j.kok@hsn-scholen.nl
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