
"want bij het zien van zijn broer [Benjamin] 

schoot zijn gemoed vol, hij [Jozef] voelde 

dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij 

ging een kamer binnen en daar huilde hij." 

Genesis 43: 30b 

 

Deze weken mogen we de verhalen van 

Jozef vertellen. Jozef die werd verkocht als 

slaaf door nota bene zijn eigen broers. 

Jozef werd onderkoning, omdat hij dromen 

kon uitleggen en daarom mag hij regeren 

in Egypte en hen redden van de 

hongerdood.  

 

Dit verhaal brengt ons bij de 

adventsweken, zondag is het de eerste 

adventszondag. Het brengt ons opnieuw 

bij het begin van het leven van Jezus. Hij 

kwam ook als mens naar deze aarde, om 

één van ons te zijn. Jezus had het niet 

gemakkelijk hier op aarde, zo werd hij 

meerdere keren op de proef gesteld en 

uiteindelijk is Hij voor onze zonden aan het 

kruis gegaan.  

 

Soms lijkt het dat we alles kunnen plannen 

en vergeten we het besef van het hier en 

nu. Nu, op dit moment wil God ook u in Zijn 

werk betrekken. Ook u mag meebouwen 

aan zijn koninkrijk. En ja, soms is dat door 

de minste te zijn. De minste zijn, kan dan 

ook uitmonden van slaaf tot onderkoning... 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 50 

lied van de 

week 

 

 

LvdK 456: 1, 2 en 3 (groep 5-8) 

 

zondag  

8 december 

  

 

 

 

 

Roy T, 10 jaar 

maandag  

9 december 

  

 

 

 

Lucas B, 11 jaar 

Geert V, 12 jaar 

dinsdag  

10 december 

  

 

 

 

 

woensdag   

11 december 

  

 

 

 

donderdag  

12 december 

  

 

 

 

vrijdag  

13 december 

  

 

les gezonde lichaamshouding (groep 1-8) 

 

 

zaterdag  

14 december 

 

 

 

 

 

agenda – week 49  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 17:3 (groep 6-8) 

zondag  

1 december 

 

 

 

 

 

Chiara M, 5 jaar 

maandag  

2 december 

 

 

 

 

 

 

dinsdag  

3 december 

 

 

 

 

 

woensdag   

4 december 

 

 

 

 

 

 

donderdag  

5 december 

  

 

sinterklaas 

studiemiddag, alle leerlingen vrij 

 

 

vrijdag  

6 december 

  

 

oudergebedsgroep, 8.30u 

 

 

 

zaterdag  

7 december 

  

 

 

 

 

juf Margriet, 43 jaar 

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


 

 

studiemiddag 

Komende donderdag 5 december 2019 hebben we een 

studiemiddag. Tijdens deze middag hopen we weer stappen te 

maken in taalonderwijs, visie op het jonge kind én ons nieuwe 

thema voor te bereiden.  

 

overzicht van overige studiemomenten van dit schooljaar 

studiemomenten 

studiemiddag 5 december 2019 

studiemiddag 18 februari 2020 

studiemiddag 23 april 2020 

 

 

sinterklaas 

Komende donderdag 5 december 2019 is het zover, de sint 

hoopt samen met zijn pieten de Ichthusschool te bezoeken. We 

hopen hen om 8.30u te ontvangen op het plein. U bent van 

harte welkom om samen met ons de sint met zijn pieten 

welkom te heten! 

 

Vervolgens zal de sint met zijn pieten alle groepen een 

bezoekje te brengen. Om 12.00u is zijn feestje voorbij en 

hebben de kinderen ook vrij in de middag. 

 

 

oudergebedsgroep 

Elke eerste vrijdag van een nieuwe maand komt de 

gebedsgroep bij elkaar. Dit zijn ouders van onze school die de 

mogelijkheid hebben om te komen bidden. We bidden in het 

bijzonder voor leerlingen, gezinnen en personeel. Morgen is 

het opnieuw de eerste vrijdag van de maand, u bent van harte 

welkom om aan te schuiven.  

 

 

Kerst-, Paas- en Pinksterviering 

De Ichthusschool viert deze drie vieringen afwisselend met 

ouders. De afgelopen jaren is vooral ingestoken om de 

kerstviering samen met ouders te vieren. Dit jaar staat de 

paasviering met ouders gepland. Daarom zal dit jaar de kerst- 

en pinksterviering in de klassen worden gevierd. 

 

 

 

 

 

ouderbijdrage 2019-2020 – herinnering 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een (vrijwillige) 

ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan allerlei 

zaken rondom school. Te denken valt aan een boekje met het 

kerstfeest, het sinterklaasfeest, pasen, traktaties enz.  

Kortom schoolzaken die buiten de overheidsvergoeding vallen. 

Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is om dit alles te 

realiseren!  

 

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

 voor één schoolgaand kind € 30.-  

 voor twee schoolgaande kinderen € 50.-  

 voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- (voor 

het schoolreisje en schoolkamp wordt apart betaald)  

 

Zo'n 1,5 week geleden heeft u via Schoolkassa een link 

gekregen om de ouderbijdrage over te maken. We merken dat 

dit systeem eenvoudig werkt voor u als ouder en voor ons als 

school. Zo heeft bijvoorbeeld al 70% van de ouders de 

ouderbijdrage overgemaakt. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Als u het nog niet heeft overgemaakt, dan ontvangt u in de 

komende tijd nog een reminder vanuit Schoolkassa. 

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!  

 

 

lesbezoeken 

In de afgelopen tijd heb ik bij de collega's lesbezoeken gedaan. 

Een lesbezoek houdt in dat ik zo'n dertig minuten in de klas 

meekijk en vervolgens de leerkrachten daarop feedback geef.  

 

Tijdens de lesbezoeken kijk ik specifiek naar de vier didactische 

sleutels voor een effectieve les. Dit is een didactisch hulpmiddel 

waar we tijdens de afgelopen HSN-studiedag bij stil hebben 

gestaan. Het is mooi om deze koppeling te kunnen maken om 

zo ons onderwijs te mogen verbeteren. 

 

Het levert tegelijkertijd mooie momenten op, waarin leerlingen 

soms wel en soms niet weten wie ik ben. Duuk (groep 2) wist 

in ieder geval wie ik was: 'Ik weet wie u bent, u bent de 

conducteur! Dat heeft mama mij verteld!' 

 

 

 

aanmelden komend schooljaar (2019-2020) 

Graag herinneren wij u aan het inschrijfformulier voor broertjes 

en zusjes. U kunt het formulier downloaden van de website of 

ophalen op school. Kinderen die voor juli 2020 vier jaar hopen 

te worden, graag uiterlijk eind februari aanmelden.  

 

 

gezonde lichaamshouding  

Vrijdag 13 december 2019 komt Frederike Prins, 

fysiotherapeute, bij ons op school. Zij zal alle groepen 

bezoeken en een les geven die betrekking heeft op een 

gezonde lichaamshouding.  

 

In het kader Leefstijl Preventie vanuit de Gemeente Nijkerk is 

zij tot het idee gekomen om de scholen in Nijkerk te 

benaderen. De scholen in Nijkerk hebben namelijk nog geen 

specifieke lessen hierop gericht. Tegelijkertijd is het wel voor 

alle kinderen van belang om klachten te kunnen voorkomen 

vanuit hun nek of onderrug.  

 

Tegenwoordig zitten we veel (op school, thuis, etc.). Dat is voor 

een gezonde lichaamshouding niet bevorderlijk. Je 

wervelkolom wordt daarmee beperkt in de strekking met als 

gevolg rug- en nekklachten. Daarom leert Frederike ons om 

anders te zitten of te staan tijdens het werken. Ook neemt ze 

tijdens de lessen een ruggenwervel om te laten zien wat er 

gebeurt met je rug en hoe dat eruitziet. Verder doet Frederike 

vooral veel oefeningen die de kinderen thuis ook kunnen 

toepassen om een rechte rug te behouden.  Door gebruik te 

maken van dingen die in de klas al aanwezig zijn, bijvoorbeeld 

je etui onder je leesboek, een multimap onder je laptop. Maar 

voorval liggend lezen, op school en thuis en dus ook als je op 

je tablet een filmpje kijkt of bv gamend. En nog meer 

afwisselingen in het zitten. Zodat je je bewust wordt van 

een  gezonde lichaamshouding.  

  

Groep 5 t/m 8 heeft vorig jaar ook deze les gehad, voor hen is 

dit een herhalingsles. Want herhalen blijft belangrijk. 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/aanmelden-nieuwe-leerling/

