
"Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: 

Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, 

als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: 

Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij 

geloofde in de HEERE, en Die rekenende 

hem dat tot gerechtigheid" 

Genesis 15:5-6 

 

De gesprekken die de Heere God voert, zijn 

ook vaak - met zout besprenkelde - 

gesprekken. Zo maakt God aan Abraham 

Zijn belofte duidelijk. Wat is het bijzonder 

dat we deze verhalen mogen doorgeven aan 

leerlingen. De Heere God geeft ons veel, veel 

om dankbaar voor te zijn.  

 

Dankbaar kijk ik ook terug op gisteravond; 

de jubileumviering voor 100 jaar HSN. 

Dankbaar op 100 jaar christelijk onderwijs. 

Dankbaar voor het vertrouwen van u als 

ouder(s) in de HSN, waardoor generaties les 

krijgen op een HSN-school. Dankbaar dat 

we dit met u mogen vieren. Dankbaar dat we 

vooral God mogen danken in de zegeningen 

die we van Hem krijgen!  

 

Dankbaarheid, ook dat mogen we bij de 

Heere God leggen. Waar bent u dankbaar 

voor in uw leven, in deze week? Ik wens u 

een dankbare tijd toe... 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 44 

lied van de 

week 

 

 

psalm 96:1 (groep 5-8) 

 

zondag  

27 oktober 

  

 

 

 

 

 

maandag  

28 oktober 

  

 

 

 

 

Marie-Lou v d B, 7 jaar 

dinsdag  

29 oktober 

  

 

hoofdluiscontrole 

 

Rebecca T, 10 jaar 

Susanna T, 10 jaar 

woensdag   

30 oktober 

  

 

HSN-academy (alle leerlingen vrij) 

donderdag  

31 oktober 

  

 

 

 

vrijdag  

1 november 

  

 

oudergebedsgroep 

 

 

 

zaterdag  

2 november 

 

 

 

 

 

agenda – week 42  

lied van de 

week 

 

 

psalm 135:1 (groep 5-8) 

zondag  

13 oktober 

 

 

 

 

 

juf Erica, 29 jaar 

maandag  

14 oktober 

 

 

 

dinsdag  

15 oktober 

 

 

studiemiddag (alle leerlingen vrij) 

 

 

woensdag   

16 oktober 

 

 

 

 

 

Aron B, 8 jaar 

donderdag  

17 oktober 

  

 

16.30u thema-afsluiting 'reis door de tijd’ 

 

 

Daan v D, 8 jaar 

vrijdag  

18 oktober 

  

 

continurooster, 14.30u uit en start herfstvakantie 

 

 

Koen v S, 5 jaar 

zaterdag  

19 oktober 

  

 

herfstvakantie t/m 27 oktober 

 

 

26-10 juf Marga, 41 jaar 

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


 

 

juf Lisanne  

Afgelopen week is juf Lisanne (groep 8) niet op school geweest. 

Zij is herstellende van een plotselinge operatie. Juf Lisanne 

bleek een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te hebben. 

Met de operatie hebben ze haar eileider en het embryo 

weggehaald. Juf Lisanne zal lichamelijk herstellen, maar heeft 

daarnaast met haar man ook een verlies van hun kindje te 

verwerken. Zij, en wij met hen, vragen om gebed voor herstel 

en troost. Een kaartje ter bemoediging wordt gewaardeerd 

(Dopperstraat 66, 3752JH Bunschoten).  

 

Als team zijn wij op zoek naar de beste oplossing voor groep 

8. Wij hopen deze week meer duidelijkheid te kunnen geven.  

 

 

bedankt namens de kinderkledingbeurscommissie! 

De op 4 oktober gehouden tweedehands kinderkledingbeurs 

heeft €1560,- opgebracht! De opbrengst is geheel bestemd 

voor ‘Het Scharlaken Koord’. We willen iedereen heel erg 

bedanken die hieraan heeft meegeholpen, door kleding in te 

leveren.  

 

 

zendingsgeld 

Elke maandagmorgen wordt er in alle klassen geld opgehaald 

voor de zending. Wij begrijpen goed dat u vraagt waar dat geld 

naartoe gaat. Graag brengen wij dit onder de aandacht. 

 

Wij hebben als school een sponsormeisje, Kidist. Zij woont in 

Ethiopië en is 7 jaar. Voor haar hebben we vorig jaar in groep 

2/3 een vriendenboekje laten rondgaan. Helaas zijn wij die 

kwijtgeraakt. Als iemand die thuis heeft, ontvangen we die 

weer graag terug (inleveren bij juf Jolanka).  

 

Ook sponsoren wij een gezin, de familie Yuschuk. Dit gezin 

bestaat uit vader, moeder, vier jongens en één meisje. Zij, 

Angelina, is blind en doof en heeft al zeven operaties achter de 

rug. Dit kost natuurlijk veel geld. We sturen regelmatig post 

met de klassen en geven wat extra's voor kerst en 

verjaardagen. 

 

Helpt u uw kind te herinneren aan het zendingsgeld op 

maandagmorgen? 

 

 

schoenendoosactie 'van mij voor jou' 

Uw kind krijgt volgende week een folder mee van de 

schoenendoosactie van Actie4kids.  

 

De actie houdt in dat we ons speelgoed en geld delen met een 

kind dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. 

De actie is geheel vrijwillig (u kunt er ook voor kiezen om 1 

doos per gezin te vullen).  

 

Wilt u in elk geval de folder goed doorlezen als u mee doet aan 

de actie? Er staat precies in waarmee u de doos kunt vullen. 

Aan de folder zit een geld-envelop waarop u kunt aangeven of 

u de bijdrage van €5,- overmaakt of dat u die bijdrage in de 

envelop doet.  

 

Alle kinderen mogen 

hun doos thuis 

versieren en vullen. 

Graag ontvangen wij 

de gevulde en 

versierde 

schoenendoos met 

envelop uiterlijk 12 

november 2019 in de 

klas. 

 

Wij hopen op heel veel 

schoenendozen, zodat 

wij ook heel veel 

kinderen blij kunnen 

maken! 

 

 

thema-afsluiting 'reis door de tijd' 

Donderdagmiddag 18 oktober van 16.30u tot 18.30u wordt het 

eerste thema feestelijk afgesloten. Dit thema staat volledig in 

het teken van een reis door de tijd vanuit het oogpunt 100 jaar 

HSN. Graag willen we u en alle andere belangstellenden (opa's, 

oma's, ooms, tantes, buren, oud-leerkrachten, oud-leerlingen, 

etc.) uitnodigen. Deze afsluiting betreft een open inloop in alle 

klassen. In de hal is ruimte voor ontmoeting. U bent van harte 

uitgenodigd! 

 

 

 

studiemiddag 

We delen graag waar we op school mee bezig zijn. Daarom een 

inkijkje op het programma van de studiemiddag van komende 

dinsdagmiddag 15 oktober. Deze middag zal in het teken staan 

van visieontwikkeling op het jonge kind, taalmethode groep 3-

8 en themavoorbereiding.  

 

visieontwikkeling op het jonge kind 

De leerkrachten van de onderbouw zijn bezig met het bepalen 

van een duidelijke richting in het onderwijs voor het jonge kind. 

Wat willen we dat leerlingen weten (kennis), kunnen 

(vaardigheden) en welke houding (identiteit) hoort daarbij. Met 

elkaar hebben we gedroomd en gezamenlijk onze wensen 

beschreven. Nu zullen we een vertaalslag gaan maken in de 

analyse. Wat doen we nu al in de praktijk? Past dit bij onze 

gezamenlijke wens? En wat missen we nog?  

 

taalmethode 

We zijn met groep 4 tot en met 8 bezig om een nieuwe 

taalmethode te kiezen. De taalmethode die we nu hebben, 

heeft zijn beste tijd gehad én geeft voor ons onvoldoende 

resultaat in de opbrengsten. We zoeken naar een methode die 

aansluit op onze visie van goed taalonderwijs. Deze middag 

krijgen we twee presentaties van externen over twee 

taalmethoden. We hopen hierdoor meer richting te kunnen 

bepalen voor de keuze ten behoeve van ons taalonderwijs. 

 

themavoorbereiding 

Tot slot zal deze middag ook in het teken staan van het 

voorbereiden van thema 2. Na de vakantie hopen we te starten 

met nieuwe thema's waarvoor we een rijke leeromgeving willen 

creëren. In deze middag worden de grote lijnen uitgezet 

(einddoel). Ook worden de startactiviteiten bepaald. De 

thema's voor de komende periode zijn: de winkel (groep 1 en 

2), op safari (groep 3/4, 5 en 6) en je (verre) naasten (groep 7 

en 8).  

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.actie4kids.nl/

