
     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

verwondering en zegen 

 

Het is alweer de laatste nieuwsbrief van 

het schooljaar; en voor mij persoonlijk de 

laatste als directeur van de Ichthusschool. 

 

Een moment om terug te blikken op de 

afgelopen twee periodes (2000-2010 en 

2017-2019) op de Ichthusschool. Ik zou 

het kunnen samenvatten in twee 

woorden: verwondering en zegen! 

 

Als ik terugkijk verwonder ik me over het 

vertrouwen dat ik heb ervaren; eerst als 

jonge, onervaren, enthousiaste leerkracht 

en jaren later opnieuw als schoolleider.  

 

Dat vertrouwen kreeg ik vanuit het 

bestuur, van collega’s, van de kinderen èn 

van u als ouders.  

 

Ik heb het als Gods zegen ervaren om in 

deze omgeving mijn talenten te 

ontwikkelen èn in te zetten voor de 

kinderen, de ouders en mijn collega’s.  

 

Per 1 augustus 2019 hoop ik deze 

vereniging te verlaten, maar de 

verwondering en ervaren zegen neem ik 

mijn leven mee.  

 

Ik wens u, van harte, Gods zegen toe; om 

zelf te ontvangen èn tot zegen te zijn. 

Peter Antes, directeur 
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 2017  

 

agenda – week 29 

lied van de 

week 

 

 

Ben je groot of ben je klein – OPW-K 18 ( groep 1 – 4) 

LvdK 285 : 1 (groep 5 – 8) 

zondag  

14 juli 

 

 

 

 

 

Lara V, 5 jaar 

maandag  

15 juli 

 

 

 

dinsdag  

16 juli 

 

 

schoonmaakavond (groep 1 – 4) 

doorschuifmiddag (13.15 uur – 14.15 uur)  

woensdag   

17 juli 

 

 

HSN 100 jaar! 

donderdag  

18 juli 

 

 

afscheid meester Peter 

 

Corael D, 13 jaar 

juf Jolanka, 44 jaar 

vrijdag  

19 juli 

 

 

laatste schooldag – alle kinderen om 12.00 uur vrij!  

zaterdag  

20 juli 

 

 

zomervakantie tot vrijdag 30 augustus 2019 

 

 

Roben V, 9 jaar 

agenda – week 28 

lied van de 

week 

 

 

psalm 61 : 7 (groep 5 – 8) 

zondag  

7 juli 

 

 

 

Cilia J, 10 jaar 

homas K, 5 jaar 

juf Myrthe, 21 jaar 

maandag  

8 juli 

 

 

 

dinsdag  

9 juli 

 

 

 

 

 

Sven J, 12 jaar 

woensdag   

10 juli 

 

 

 

donderdag  

11 juli 

 

 

spreekuur (intekenlijst) 

 

Floor V, 5 jaar 

Mila B, 5 jaar 

vrijdag  

12 juli 

 

 

afscheid (groep 8), 19.00 uur 

 

Stefan Z, 10 jaar 

juf Heleen, 52 jaar 

zaterdag  

13 juli 

 

 

 

Luca M, 7 jaar 

Jinthe B, 6 jaar 

Isa E, 5 jaar 
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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 bij de 

lokaaldeur. 

 

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

vinden namelijk de voorlopige adviesgesprekken plaats.  

  

 
doorschuifmiddag – let op: 13.15 uur – 14.15 uur! 

Op dinsdag 16 juli 2019 is de doorschuifmiddag. Tijdens deze 

middag gaan de leerlingen naar hun nieuwe groep en 

leerkracht(-en). Ook de nieuwe leerlingen worden voor deze 

middag uitgenodigd. Let op deze lesmiddag is korter dan 

gebruikelijk; de kinderen zijn ‘s middags om 14.15 uur vrij!  

 

 

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 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. 

 

 
 
wisseling van de wacht… vanuit het HSN-kantoor 

In dit bericht leest u over de komende én de vertrekkende 

algemeen directeur van de HSN. Wisseling van de wacht dus, 

officieel midden in de zomervakantie, per 1 augustus 2019! 

Lees verder… 

 

 

 

HSN -100 jaar – jubileumdag 

Op woensdag 17 juli 2019 bestaat de HSN officiëel 100 jaar.  

Dit bijzondere moment zullen we tegelijkertijd met de andere 

HSN-scholen vieren. Om 8.30 uur verzamelen we ons met alle 

kinderen op het schoolplein. Na een korte toespraak van Peter 

Antes (directeur) zal de jubileumvlag worden gehesen, wordt 

het jubileumcadeau voor de kinderen gepresenteerd en zingen 

we met elkaar een lied.  

 

Na dit officiële moment zal de ‘gewone’ lesdag verder gaan; na 

de zomervakantie wordt uitgebreid bij het jubileum stilgestaan, 

o.a. in het eerste thema. Tijdens deze ochtend (vanaf. 9.00 uur) 

staat er ook een ijskar voor de kinderen; de groepen gaan één 

voor langs de ijskar om een heerlijk ijsje op te halen.  

 

NB. De leerlingen van groep 8 zijn deze ochtend al vrij, maar 

worden uiteraard van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 

te zijn (en hun jublileumcadeau en ijsje op te halen).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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… 

 
 

openingssamenkomst HSN  

Het lijkt nog een eind weg, maar de voorbereidingen voor de 

openingssamenkomst op maandag 2 september 2019 zijn 

alweer in volle gang. Tijdens de opening van het nieuwe 

schooljaar willen we samen stilstaan bij het thema: ‘Durf op 

water te lopen!’  n.a.v. Mattheüs 14.  

We nodigen u van harte uit om deze openingssamenkomst 

met ons te vieren. De samenkomst begint om 19:00 uur in de 

Grote Kerk (deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind 

een collecte gehouden worden voor de primary school in 

Nkhoma, Malawi. U bent met uw kind(eren) van harte welkom! 

 

 

thema-afsluiting - groep 5 

Woensdagmorgen 10 juli 2019 om 11.45 uur gaat het winkeltje 

van groep 5 open, om 12.15 uur sluit de winkel weer. Groep 5 

heeft de afgelopen weken hard gewerkt om artikelen te maken 

voor hun winkel. Omdat hun thema ‘Nederland’ is, hebben ze 

een winkel gemaakt met allemaal Nederlandse producten. Er 

zijn o.a. bloempotten en vogelhuisjes. De opbrengst van de 

verkochte spullen is voor Open Doors.  
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