
Wees altijd verheugd, bid 

onophoudelijk, dank God onder alle 

omstandigheden, want dat is wat Hij 

van u, die één bent met Christus Jezus, 

verlangt. 

1 Tessalonicenzen 5:15-18 

 

De zomervakantie nadert zijn einde en 

ieder heeft op zijn / haar eigen manier 

de zomervakantie doorgebracht; thuis, 

op vakantie, met familie, vrienden of 

alleen, met blijdschap of met pijn en 

verdriet... 

 

Hoe u de vakantie ook heeft 

doorgebracht we mochten dat in 

afhankelijkheid van God doen. Hij is 

ons nabij op elke weg die we gaan. We 

mogen Hem daarom in elke 

omstandigheid ook danken! 

 

Maandag mogen we met elkaar een 

nieuw schooljaar starten; in de klas, op 

het plein en ’s avonds in de Grote Kerk. 

Wat een rijkdom dat we naar school 

mogen en kunnen gaan om te mogen 

leren voor het Leven! 

 

Indien we nog geen kennis hebben 

gemaakt, wandel gerust eens binnen of 

spreek mij even aan op het plein. 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 117:1 (groep 1-8) 

zondag  

8 september 

 

 

 

 

 

meester Rick Westeneng, 22 jaar 

maandag  

9 september 

 

 

Ton ten Klooster (ict), 61 jaar 

Niek B, 4 jaar 

Lars M, 7 jaar 

Manou K, 10 jaar 

dinsdag  

10 september 

 

 

 

woensdag   

11 september 

 

 

 

donderdag  

12 september 

 

 

 

 

 

vrijdag  

13 september 

 

 

 

 

 

Amber P, 10 jaar 

zaterdag  

14 september 

 

 

 

agenda – week 36  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 145:6 (groep 5-8) 

zondag  

1 september 

 

 

 

maandag  

2 september 

 

 

nieuwjaarsreceptie (inloop klas 8.30u, plein 8.50u) 

openingssamenkomst (Grote Kerk, start 19.00u) 

dinsdag  

3 september 

 

 

hoofdluiscontrole 

woensdag   

4 september 

 

 

 

donderdag  

5 september 

 

 

 

vrijdag  

6 september 

 

 

oudergebedsgroep 

 

 

 

zaterdag  

7 september 

 

 

 

 

 

juf Tessa de Kleer, 38 jaar 

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


 

 

 

jarigen in de vakantie 

In de vakantie waren zowel leerlingen als leerkrachten jarig; van 

harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het 

komende jaar. 

20 juli    Roben van de V (9 jaar)  

24 juli    Robin D (11 jaar) 

25 juli    Bas H (11 jaar) 

3 aug    Roan N (8 jaar) 

4 aug    Daniël D (7 jaar) 

7 aug    Guus van der W (4 jaar) 

8 aug    Nynke Hoorn (10 jaar) 

12 aug  juf Thessa (25 jaar) 

21 aug  Noa-Lynn M (10 jaar) 

22 aug  Tess B (6 jaar) 

23 aug  Yorick v B (6 jaar) 

24 aug  juf Lisanne (25 jaar) 

26 aug  Chris R (10 jaar) 

27 aug  Thobias W (9 jaar) 

 

 

lied- en vertelrooster (2019-2020) 

Als bijlagen treft u ook de liedlijst en het vertelrooster aan. Het 

lied van de week wordt in de groepen gedurende de week 

gezongen. 

 

 

schoolgids 2019-2020 

De nieuwe schoolgids staat weer online. In deze gids vindt u 

een overzicht van onze uitgangspunten en doelen. In het 

vervolg wordt de praktijk van ons onderwijs beschreven.  

 

 

toestemming voor foto’s etc. 

Iedere ouder / verzorger heeft wel of niet toestemming 

gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal en / of de naam 

van uw kind(eren) door de school. Wij brengen dit jaarlijks 

onder uw aandacht, omdat uw mening kan wijzigen. Mocht u 

uw toestemming willen intrekken, of mocht u alsnog 

toestemming willen geven, stuur dan een mail naar 

directie.ichthus@hsn-scholen.nl. 

 

 

 

 

 

informatieavond groep 8 

De informatieavond voor groep 8 is op maandag 16 

september 2019. Tijdens deze avond krijgt u specifieke 

informatie over het laatste jaar op de Ichthusschool, de keuze 

voor het voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure. 

Ook is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Deze avond 

begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

 

 

informatieavond groep 1 - 7 

Op maandag 23 september 2019 is er een informatieavond 

voor de ouders van groep 1 – 7. Tijdens deze avond geven de 

leerkrachten een inkijkje in het schooljaar. Ook is er alle ruimte 

voor uw vragen. De avond is anders ingedeeld t.o.v. 

voorgaande jaren. Op deze manier is het mogelijk om twee 

informatieronden te bezoeken én een kijkje te nemen in de 

klas(sen) van uw kind(eren). 

18.30 uur – 19.15 uur informatie groep 1 – 3 

19.15 uur – 19.30 uur koffie, thee + kijken in alle klassen 

19.30 uur – 20.15 uur informatie groep 4 – 7 

 

 

studenten  

Ook dit schooljaar mogen wij weer studenten in onze school 

van harte welkom heten. Wij zijn blij met de extra handen in de 

school en wensen hen een fijne tijd toe bij ons! In het bijzonder 

vermelden we hier onze LIO-studenten; zij lopen hun 

afrondende stage bij ons op school. Juf Tabitha (groep 2) zal 

haar LIO direct starten na de zomervakantie. Meester Rick 

(groep 4) start zijn LIO in februari, maar is in de periode 

daarvoor al twee dagen per week aanwezig in groep 4. Juf 

Myrthe (groep 5) zal haar LIO starten in februari. 

 

 

absentie melden via website (reminder) 

Op de website vindt u een knop ‘absentie melden’. Is uw kind 

een keer afwezig (ziek, tandartsbezoek) dan kunt u dit 

aangeven via dit formulier; de leerkracht is dan direct op de 

hoogte!  

  

 

 

 

 

 

ouderportaal – data, cijfers… (reminder) 

Alle ouders hebben de mogelijkheid om in te loggen in het 

ouderportaal (https://ouders.parnassys.net). In dit portaal vindt 

u alle belangrijke data (vakanties, studiemomenten, vieringen, 

etc.). Ook kunt u daar de resultaten zien van methode- en 

CITO-toetsen. Heeft u nog geen inloggegevens of bent u uw 

inloggegevens kwijt, stuur dan een mail naar 

directie.ichthus@hsn-scholen.nl. 

 

 

tussenschoolse opvang (tso) 

Uw kind kan de tussen de middag overblijven op school. De 

verantwoordelijkheid voor het overblijven is in handen van de 

overblijfcoördinator. Deze taak wordt op onze school gedaan 

door een ouder (Corina van de Beek) en een leerkracht (Thessa 

Landman) van de school. 

 

Leerkrachten en ouders dragen bij toerbeurt zorg voor de 

kinderen die overblijven. De maaltijd wordt begonnen met 

gebed. Na het eten wordt uit de kinderbijbel of uit een bijbels 

dagboekje gelezen en daarna gedankt. Vanaf 12.30 uur spelen 

de kinderen op het plein. Bij regenachtig weer spelen zij 

binnen. Ouders houden toezicht op het plein of in de school 

van 12.30 uur tot 13.00 uur volgens een vastgesteld rooster.  

 

De kosten van het overblijven bedragen € 2,00 per kind. U kunt 

ook een strippenkaart (10x) kopen à € 20,00. U kunt contant 

geld meegeven. De kosten zijn sinds dit jaar (voor het eerst) 

verhoogd.  

 

Het is altijd fijn als ouders hulp kunnen bieden voor het 

overblijven. We merken in de praktijk dat het vinden van 

ouders steeds lastiger wordt. Graag willen we u vragen om te 

kijken of u mogelijkheden heeft om te helpen (incidenteel, eens 

per twee weken, etc.). Enkel met hulp van u kunnen we een 

relatief laag bedrag vragen voor het overblijven. Indien het ons 

niet meer lukt om het voor elkaar te krijgen zullen we extern 

gaan zoeken en zullen de bedragen flink omhoog gaan. Heeft 

u mogelijkheden om een keer te helpen? U kunt een mailtje 

sturen naar Thessa (t.landman@hsn-scholen.nl) met uw 

beschikbaarheid. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
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https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/06/bijbelrooster-HSN-2019-2020-jaar-2.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/07/schoolgids-2019-2020.pdf
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
http://ichthus.hsn-scholen.nl/absentie-melden/
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mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
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