
Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met 

zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe 

u iedereen moet antwoorden. 

Kolossenzen 4:6 

 

 

En? Is het gelukt om tijd vrij te maken voor 

elkaar, voor je gezin, voor je omgeving? 

Hoe was dat? 

 

Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse 

over de kracht van het gebed, waarin wij 

waakzaam moeten blijven voor de 

dankzegging. Maar, ook schrijft hij dat we 

mogen bidden dat deuren worden geopend 

om het Woord door te geven aan anderen.  

 

Het Woord doorgeven, wat is dat dan? 

Volgens mij gebeurt dat al wanneer we tijd 

voor elkaar vrijmaken en samen in de Bijbel 

lezen. Het gesprek dat daarna volgt, biedt 

kansen om zout toe te voegen. Zout, ook wel 

de pijnlijke momenten, om te delen met 

elkaar, zodat we mogen groeien in geloof.  

 

Graag wil ik u uitdagen om opnieuw tijd vrij 

te maken. Samen uit het Woord te lezen en 

vervolgens het gesprek, besprenkelt met 

zout, samen aan te gaan. Ik bid u Gods 

zegen voor een smakelijk gesprek toe!  

 

 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

 

OTH 178: Wees stil voor het aangezicht van God  

(groep 6-8) 

zondag  

6 oktober 

  

 

 

 

 

Christina W, 11 jaar 

maandag  

7 oktober 

  

 

open ochtend (groep 2, 4, 6) 

dinsdag  

8 oktober 

  

 

 

woensdag   

9 oktober 

  

 

19.00u jubileumviering 

donderdag  

10 oktober 

  

 

open ochtend (groep 2, 4, 6) 

 

vrijdag  

11 oktober 

  

 

 

 

 

Ninthe W, 4 jaar 

zaterdag  

12 oktober 

 

 

 

 

Timon H, 12 jaar 

juf Naómi, 31 jaar 

agenda – week 40  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 31:17 (groep 5-8) 

zondag  

29 september 

 

 

 

maandag  

30 september 

 

 

19.45u MR-vergadering 

dinsdag  

1 oktober 

 

 

open ochtend (groep 2, 4, 6) 

 

 

woensdag   

2 oktober 

 

 

 

 

 

Milan Z, 11 jaar 

donderdag  

3 oktober 

  

 

 

 

 

vrijdag  

4 oktober 

  

 

oudergebedsgroep 

 

zaterdag  

5 oktober 

  

 

 

 

 

Kaleb K, 8 jaar 

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


 

 

mr-vergadering 

Op maandag 30 september 2019 vindt de eerste mr-

vergadering van dit jaar plaats. Is er iets wat u als ouders in wilt 

brengen, dan horen we dit graag. U kunt mailen naar het 

secretariaat j.kok@hsn-scholen.nl of de betreffende docenten 

(Ellen, Francien, Jolanka) of iemand van de 

oudervertegenwoordiging aanschieten (Ink Bouma, Marieke 

Buurman, Marco den Hertog). Op de website van de 

Ichthusschool wordt van elke vergadering een kort verslag 

gepubliceerd. 

 

 

studiedagen   

Binnenkort is het eerste studiemoment voor ons als 

leerkrachten, dinsdagmiddag 15 oktober. Vlak daarna zal de 

HSN-studiedag zijn, we zullen ons gaan verdiepen in het 

effectief onderwijs geven. We hopen op vernieuwende 

inzichten voor onze dagelijkse praktijk. De leerlingen zijn die 

(mid)dagen vrij van school.  

 

hierbij een overzicht van de studiemomenten van dit jaar 

studiemomenten 

studiemiddag 15 oktober 2019 

studiedag 30 oktober 2019 

studiemiddag 5 december 2019 

studiemiddag  18 februari 2020 

studiemiddag 23 april 2020 

 

 

open ochtend (groep 2, 4, 6) – herinnering  

Binnenkort zijn de open ochtenden (in groep 2, 4 en 6). Vindt 

u het leuk om eens een deel van de ochtend mee te kijken in 

de dagelijkse praktijk? U wordt van harte uitgenodigd om een 

moment mee te beleven in de groep van uw kind (maximaal 

één ouder per kind).  

 

De open ochtenden zijn op woensdag 2, maandag 7 en 

donderdag 10 oktober 2019. De intekenlijsten hangen bij het 

lokaal! 

 

 

kidsrun Arkervaartloop 

Op zaterdag 12 oktober om 10.45u is de kidsrun van de 

Arkervaartloop. Graag vooraf inschrijven via www.avnijkerk.nl, 

deelname is gratis.  

oudercommissie 

Graag stellen wij ons aan jullie voor! Wij, Ingrid, Dianne, 

Suzanne, Dorien, Nicolien en Annemieke vormen, samen met 

juf Heleen, de oudercommissie van de Ichthusschool.  

 

Wij ondersteunen de school 

en de leerkrachten bij allerlei 

praktische zaken 

en activiteiten. Zo delen en 

wassen we schooltenues uit 

bij allerlei sportieve 

evenementen, doen we 

boodschappen voor onder 

andere de paasmaaltijd en 

de kerstviering en denken 

we mee over zaken 

rondom Sinterklaas en 

Goede Doelen-acties. 

 

Heb je vragen, spreek ons gerust aan.  

 

Met vriendelijke groet,  

De Oudercommissie 

 

 

locatiemanager voorzieningscluster Nijkerkerveen 

In het centrum van Nijkerkerveen wordt thans een 

voorzieningencluster gerealiseerd. Dit cluster wordt 2019 in 

gebruik genomen. Huisgenoten van deze nieuwe voorziening 

worden de Johannes Calvijnschool, de bibliotheek Nijkerk, het 

Dorpshuis Nijkerkerveen, Bzzzonder kindercentrum, 

peuterspeelzaal Triangel en Bijzondere Gasten die de horeca 

en verhuur van ruimtes zal verzorgen. Deze huisgenoten willen 

van het voorzieningencluster een levendige en centrale 

ontmoetingsplaats voor het dorp te maken. Daarvoor zoeken 

zij een gastvrije en ondernemende verbinder. Zie de bijlage 

voor een extra toelichting. 

 

 

de regen komt eraan, file bij de Ichthusschool... 

Vooral wanneer het regent dan regent het ook met het aantal 

auto's in de Angeler. Graag willen we u vragen om uw auto te 

parkeren bij het Wijkcentrum Corlaer, de grote parkeerplaats. 

Dit voor de veiligheid van onze kinderen bij het schoolplein, 

alvast bedankt voor uw moeite! 

kledingbeurs 

Op vrijdag 4 oktober zal er weer een tweedehands 

kinderkledingbeurs gehouden worden. Dit begint om 9:30 

uur en duurt tot 12:00 uur.  Er wordt mooie en nette 

kinderkleding verkocht in de maten 80 – 176. Net als 

voorgaande jaren kan hiervoor op school kleding worden 

ingeleverd, evenals nette schoenen of sportkleding etc. Bij het 

keukentje staat weer een mand waar je het in kunt doen. De 

opbrengst van deze beurs gaat in z'n geheel naar de “Het 

Scharlaken Koord.” Deze organisatie biedt professionele en 

betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de (gedwongen) 

prostitutie. Door preventie, hulpverlening en veldwerk bieden 

zij ondersteuning en een nieuw begin. Dus steun dit goede 

doel en kom gezellig even  shoppen op vrijdag 4 oktober in de 

Opstandingskerk aan de Hoefslag 132! 
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