
"Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen." 

Johannes 17:4 

 

Afgelopen zondag sprak de dominee over 

deze woorden, de woorden die Jezus in Zijn 

gebed sprak tot Zijn Vader. Laat deze 

woorden eens tot u inwerken.  

 

Wij bidden ook vaak tot God en misschien 

bid u ook wel eens het ‘Onze Vader’. In ieder 

geval leren we dit wel op school. Maar alleen 

al de eerste zin heeft zo’n indrukwekkende 

betekenis. ‘Onze Vader, Uw naam worde 

geheiligd.’ Zijn naam heiligen. Dat betekent 

dat Zijn naam waardevol is voor jou. Hij is 

het allerbelangrijkste voor jouw leven en 

datgene dat je doet, doe je voor God. Maar 

ook al je gedachten, je woorden en daden.  

 

We mogen ons ervan bewust zijn om het 

‘onze Vader’ niet uit gewoonte uit te 

spreken, maar vanuit ons hart. En dat sterkt 

mij. God is waardevol voor mij en het 

belangrijkste. Vanuit die rust mogen we 

verder kijken, ook als het lastig is. Denk aan 

ziekte, personeelstekorten , etc…   

 

Kunt u volmondig zeggen: ‘Uw naam worde 

geheiligd?’ 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 46 

lied van de 

week 

 

 

OTH 153 Ik geloof in God de Vader (groep 5-8) 

 

zondag  

10 november 

  

 

 

 

 

 

maandag  

11 november 

  

 

 

 

Dianne L, 9 jaar 

Thijs L, 10 jaar 

dinsdag  

12 november 

  

 

 

 

 

woensdag   

13 november 

  

 

 

donderdag  

14 november 

  

 

 

 

vrijdag  

15 november 

  

 

 

 

 

zaterdag  

16 november 

 

 

 

 

 

agenda – week 45  

lied van de 

week 

 

 

psalm 100:4 (groep 1-8) 

zondag  

3 november 

 

 

 

 

 

 

maandag  

4 november 

 

 

 

dinsdag  

5 november 

 

 

 

 

Giel B, 9 jaar 

Lisa H, 10 jaar 

woensdag   

6 november 

 

 

dankdag 

 

 

Robin W, 8 jaar 

donderdag  

7 november  

  

 

 

 

 

vrijdag  

8 november 

  

 

 

 

 

zaterdag  

9 november 
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juf Erica – groep 8 

Juf Erica heeft zich voor onbepaalde tijd ziekgemeld n.a.v. 

burn-out klachten. Enorm balen voor de juf en voor de groep. 

We hebben een oplossing kunnen vinden tot aan de 

kerstvakantie. De ouders van groep 8 zijn op de hoogte gesteld 

van de invulling. U kunt de juf altijd een kaartje sturen ter 

bemoediging (Martinus Zwetslootstraat 38, 3861HK Nijkerk).  

 

 

dankdag 

Op woensdag 6 november a.s. is het dankdag voor gewas en 

arbeid. De kerken gaan open om God te danken voor alles wat 

we van hem krijgen. Hierom houden we op alle scholen van de 

HSN een themaweek over het thema: ‘Goed bericht!’ 

 

Rondom dit thema wordt in de dankdagweek op de scholen 

verteld, gezongen en gewerkt. In overleg met de predikanten 

is afgesproken dat in de middagdiensten in Nijkerk wordt 

gepreekt over het thema, n.a.v. het schriftgedeelte in 2 

Koningen 7.  

 

Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, hartelijk uit de 

dankdagdiensten bij te wonen.  

 

De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 uur.  

voorganger: Ds. E. van den Noort 

 

De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur.  

voorganger: Ds. T.C. Verhoef 

 

De dienst in de Geref. Vrijg. Kerk begint om 16.00 uur.  

voorganger: Ds. A. Postma 

 

 

terugblik afsluiting ‘op reis door de tijd’ 

Donderdag 17 oktober jl. mochten we met elkaar het thema 

‘op reis door de tijd’ afsluiten. Het was ontzettend gaaf om te 

zien dat de belangstelling zo groot was; vaders, moeders, 

opa’s, oma’s, ooms, tantes en nog vele anderen werden naar 

school toe meegenomen door de kinderen.  Zo konden de 

kinderen laten zien wat ze hebben geleerd aan u. We hebben 

enorm genoten van de betrokkenheid en de verhalen die het 

opriep bij u door o.a. de getoonde presentatie van onze HSN-

scholen. We willen u enorm bedanken voor uw tijd en komst!  

 

sinterklaas  

surprise-avond 

Op maandag 25 november 2019 is onze surprise-avond. Op 

deze avond gaan ouders van groep 1 t/m 4 samen met de 

leerkracht een surprise voor de groep maken. De cadeautjes 

voor de kinderen worden in deze surprise gestopt. Het is de 

bedoeling dat van elke groep een aantal ouders aanwezig  is. 

Ook als u niet creatief bent, bent u van harte welkom. Samen 

staan we sterk. Deze avond begint om 19.00 uur 

 

Bij elke groep hangt vanaf maandag 11 november 2019 een 

intekenlijst of geef u op per mail.  

 

schoen zetten  

Ook dit jaar mogen alle kinderen van de school op maandag 

25 november 2019 hun schoen zetten. 

 

lootje trekken (groep 5 – 8) 

De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootje. Dinsdag 3 

december 2019 komen er tafels in de hal waarop de kinderen 

hun surprise kunnen zetten. Er is zo voor alle kinderen 

gelegenheid om de surprises te bewonderen.  

 

aankomst sinterklaas 

Op donderdag 5 december 2019 zal de sint de school 

bezoeken. Hij zal rond 8.30u arriveren. De kinderen zullen hem 

op het plein opwachten. De kleuters worden deze morgen 

gewoon in de klas gebracht. Zij mogen hun jas aanhouden. Als 

alle kleuters aanwezig zijn, gaan zij onder begeleiding van 

groep 8 en de juffen naar buiten. Na afloop worden de kleuters 

weer door groep 8 in de klas gebracht. De kinderen van groep 

3 t/m 7 gaan niet naar binnen als de bel gaat, maar wachten 

op de aangewezen plek op de sint.  

 

U bent van harte welkom om de aankomst van de sint op het 

plein bij te wonen. Daarna gaat de sint met zijn pieten in de 

school de groepen bezoeken.  

 

’s Middags zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag die 

wij hebben gepland. Dan zullen we ons gaan oriënteren op een 

nieuwe themaperiode, maar zullen we ook verder ingaan op 

onze visie op het jonge kind en taalonderwijs.  

 

 

 

luizenouders gezocht! 

Op de Ichthusschool controleren we alle kinderen na elke 

vakantie op luizen. Een aantal enthousiaste ouders doen dit 

met elkaar op dinsdagmiddag, maar de club is beperkt. Vele 

handen maken licht werk (en zijn dan zo klaar…). We zoeken 

nog nieuwe enthousiaste ouders; vaders en moeders van harte 

welkom! Opgeven kan per mail. 

 

 

twee avonden over geloofsopvoeding – ingezonden  

5 november ‘geloofsopvoeding’ 

Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op je 

kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het geen 

sleur wordt, maar dat het leuk en inspirerend is en blijft? Daar 

willen we met elkaar over nadenken in deze workshop. We 

willen kijken naar (geloofs-) ontwikkeling bij kinderen en hoe 

je daar op in kan spelen met geloofsoverdracht. En je krijgt 

handvatten om dit op een creatieve manier in de praktijk te 

brengen.  

 

19 november ‘als ze maar gelukkig zijn’  

Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze 

kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto ‘Als ze maar 

gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos en zonder 

teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen 

echt gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk 

voor hen ergens anders zoeken? Tijdens dit seminar wil ik met 

jullie nadenken in hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed 

worden door de ‘opvoed tijdgeest’. Ook gaan we de bijbel 

open doen om te ontdekken waar we volgens God het geluk 

voor onze kinderen kunnen vinden.  

 

workshopleidster: Willemijn de Weerd 

locatie: Willem-Alexanderplein 14 

inloop vanaf 19.30 uur 

aanmelden niet nodig, toegang vrij 
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