
     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

‘En weet je al wat jij gaat doen? ‘ 

 

Afgelopen dinsdag werd ik aangesproken 

door een ouder met de vraag: ‘En weet je 

al wat jij gaat doen?’ 

 

Zo’n vraag doet me beseffen dat ik 

inderdaad binnenkort de HSN na ruim 19 

jaar zal gaan verlaten; een werkgever waar 

oog is voor mensen, waar kwaliteiten 

gezien worden en gestimuleerd wordt om 

je te ontwikkelen.  

 

Er zijn overigens al veel ouders geweest 

die deze vraag aan mij hebben gesteld. 

Het vertelt iets over de gemeenschap van 

de Ichthusschool; ik mag al ruim 2 jaar 

ervaren dat we betrokken en enthousiaste 

ouders hebben.  

 

Dat werkt blijkbaar door naar de kinderen, 

die ook met regelmaat deze vraag aan mij 

stellen. Kortom, ik heb me gezegend 

gevoeld in deze werkomgeving,  

 

En wat ik ga doen? Ik hoop volgend jaar 

tijd te nemen om te ontdekken waar mijn 

nieuwe bestemming zal zijn (geen haast 

dus). Daarnaast zal ik wel les blijven geven 

aan de schoolleidersacademie (Penta 

Nova) en een aantal scholen begeleiden 

vanuit ‘het onderwijsbureau’.  

 

Peter Antes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief 
6 juni 2019 

 2017  

 

agenda – week 25 

tekst van de 

week 

 

 

1 Johannes 4 : 9 (groep 6 – 8) 

zondag  

16 juni 

 

 

vaderdag 

 

 

Greet Koudijs (secretaresse), 53 jaar 

maandag  

17 juni 

 

 

 

dinsdag  

18 juni 

 

 

inloopspreekuur (gebiedsteam), 8.15 uur 

woensdag   

19 juni 

 

 

 

donderdag  

20 juni 

 

 

 

vrijdag  

21 juni 

 

 

 

zaterdag  

22 juni 

 

 

 

agenda – week 24 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 113 : 1 (groep 5 – 8) 

zondag  

9 juni 

 

 

 

maandag  

10 juni 

 

 

tweede pinksterdag  

dinsdag  

11 juni 

 

 

 

 

 

Timon V, 11 jaar 

woensdag   

12 juni 

 

 

 

donderdag  

13 juni 

 

 

 

 

Mats B, 8 jaar 

Kris K, 9 jaar 

vrijdag  

14 juni 

 

 

 

zaterdag  

15 juni 

 

 

 

http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://www.pentanova.nl/Home/gclid/EAIaIQobChMIub7Ema3P4gIVVfhRCh0QjgGUEAAYASAAEgI_xPD_BwE
https://www.pentanova.nl/Home/gclid/EAIaIQobChMIub7Ema3P4gIVVfhRCh0QjgGUEAAYASAAEgI_xPD_BwE
https://www.hetonderwijsbureau.nl/


 

 

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 

 

Binnenkort worden de data voor de studiemomenten (2019-

2020) vastgesteld; alle belangrijke data voor het komende 

schooljaar zijn vanaf 1 augustus ook te vinden in het 

ouderportaal. 

 

 

uitnodiging pinkstervoorstelling -‘De reis van je leven’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSN-jubileum – 100 jaar 

Oproep aan (oud-)leerlingen, (oud-)personeelsleden en 

overige betrokkenen bij de HSN. 

 

Op 17 juli aanstaande is het 100 jaar geleden dat de 

‘Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 

Nijkerk’ oftewel de ‘Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk’ 

(HSN) werd opgericht. De HSN wil hier graag op diverse 

manieren feestelijk bij stil staan. Zo 

organiseren we in 

samenwerking met Museum 

Nijkerk een tentoonstelling 

over 100 jaar Hervormde 

Schoolvereniging te Nijkerk 

en maken we een mooi 

magazine waarin we 

terugblikken op de afgelopen 

eeuw.  

 

Misschien kunt u ons hierbij helpen? Bent u een (oud-)leerling, 

(oud-)personeelslid of anderszins (oud-)betrokkene van de 

Eben-Haëzerschool, de Rehobothschool, de Immanuëlschool, 

Maranathaschool, de Ichthusschool, de Appelgaard of de 

Johannes Calvijnschool? En heeft u nog beeldmateriaal of 

interessante (school)spullen waarvan u denkt dat die goed 

zouden passen in onze tentoonstelling en die u wel tijdelijk wilt 

uitlenen? Of heeft u een grappig, ontroerend of spannend 

verhaal dat u zou willen delen in ons magazine?  

 

Neemt u dan alstublieft snel contact op met de 

jubileumcommissie. Dat kan het makkelijkst door een e-mail te 

sturen naar Nelleke Hegeman via: n.hegeman@hsn-scholen.nl  

  

advertenties in magazine 

In het jubileummagazine zal ook ruimte zijn voor advertenties. 

Dus draagt u de HSN een warm hart toe en wilt u uw bedrijf 

extra voor het voetlicht brengen bij een groot publiek? 

Informeer dan naar de prijzen en afmetingen van advertenties 

in deze bijzondere jubileumuitgave (oplage 2.000 exemplaren) 

bij Nelleke Hegeman via: n.hegeman@hsn-scholen.nl  

 

 

 

 

 

schoolreis / schoolkamp 

Het duurt nog even, maar dan gaan de kinderen van de 

Ichthusschool op schoolreis (groep 1 t/m 7) of schoolkamp 

(groep 8). Hieronder zetten we alles voor u op een rijtje. 

 

groep 1-3 

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan op maandag 1 juli 2019 

met de bus naar de kinderboerderij Malkenschoten in 

Apeldoorn. De kinderen worden om 9.00 uur op school 

verwacht. Om 9.15 uur vertrekken we met de bus naar 

Apeldoorn. We hopen rond 14.30 uur weer terug op school te 

zijn. U hoeft geen lunch of drinken mee te geven. Dit wordt 

door school verzorgd. De kosten voor dit schoolreisje zijn €20,- 

per kind. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer 

IBAN NL37 RABO 0152 5796 13 t.n.v. Ichthusschool in Nijkerk 

o.v.v. schoolreis 2019 en de naam en de groep van uw 

kind(eren). 

 

groep 4 - 7 

De leerlingen van groep 4 - 7 gaan op vrijdag 5 juli 2019 met 

de bus naar Archeon in Alphen a/d Rijn. De kinderen worden 

om 8.30 uur op school verwacht. Om 8.45 uur vertrekken we 

met de bus naar Alphen a/d Rijn. We hopen rond 16.30 uur 

weer terug op school te zijn. U hoeft geen lunch of drinken mee 

te geven. Dit wordt door school verzorgd. De kosten voor dit 

schoolreisje zijn €25,- per kind. Wilt u dit bedrag overmaken 

op rekeningnummer IBAN NL37 RABO 0152 5796 13 t.n.v. 

Ichthusschool in Nijkerk o.v.v. schoolreis 2019 en de naam en 

de groep van uw kind(eren). 

 

groep 8 

De leerlingen van groep 8 gaan van 26 – 28 juni 2019 op 

schoolkamp naar De Peppelhoeve in Putten 

(http://www.depeppelhoeve.nl). Op woensdagochtend 9.30 

uur vertrekken zij (per fiets) naar Putten om daar drie dagen te 

verblijven. Op vrijdag hopen zij rond 15.30 uur weer terug op 

school te zijn. De kosten voor dit schoolkamp zijn €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 2019. 

 

NB. Mocht het een probleem bovenstaande bedragen te 

betalen, laat u het mij dan even weten. 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ouders.parnassys.net/
mailto:n.hegeman@hsn-scholen.nl
mailto:n.hegeman@hsn-scholen.nl
http://www.depeppelhoeve.nl/

