
"Toen zij Het gezien hadden, maakten zij 

overal het woord bekend dat hun over dit 

Kind verteld was. […]. En de herders 

keerden terug en zij verheerlijkten en 

loofden God om alles wat zij gehoord en 

gezien hadden, zoals tot hen gesproken 

was." 

Lucas 2:17, 20 

 

Kerst vieren als de herders... 

 

Het vieren van kerst kan op verschillende 

manieren: naar de kerk, een chique diner, 

gezelligheid met familie en/of vrienden, 

kerstconcerten, etc.  

 

De herders, zij waren de eersten die het Kind 

zagen. Zij waren degene die door God 

werden geleid naar het Kind. Maar wat zij 

vervolgens doen, dat vind ik zo bijzonder en 

waardevol. Zij vertellen overal over het 

woord dat zij vooraf hebben gehoord over 

dit Kind.  

 

En volgens mij geven zij hier heel mooi aan 

hoe wij dit gestalte kunnen geven: geef het 

Woord door!. En dat doorgeven is niet enkel 

tijdens kerst, nee dat mogen wij elke dag 

doen. Dat begint al klein: wij als leerkrachten 

op school en u thuis als ouders. Laten wij net 

als die herders zijn...  

 

Alvast Gezegende dagen toegewenst! 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 2 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 103:1 (groep 6-8) 

 

zondag  

5 januari 

  

 

 

 

 

Carice D, 9 jaar 

maandag  

6 januari 

  

 

 

 

 

dinsdag  

7 januari 

  

 

hoofdluiscontrole 

 

 

Ida H, 6 jaar 

woensdag   

8 januari 

  

 

 

 

 

Jordy P, 7 jaar 

donderdag  

9 januari 

  

 

 

 

vrijdag  

10 januari 

  

 

oudergebedsgroep 

 

 

Jacob L, 10 jaar 

zaterdag  

11 januari 

 

 

 

 

 

agenda – week 51  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 52:7 (groep 3-8) 

zondag  

15 december 

 

 

 

 

 

maandag  

16 december 

 

 

 

 

 

 

dinsdag  

17 december 

 

 

 

 

 

woensdag   

18 december 

 

 

 

 

 

 

donderdag  

19 december 

  

 

 

 

vrijdag  

20 december 

  

 

kerstviering in de eigen groep 

12.00 uur kerstvakantie 

 

 

zaterdag  

21 december 
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jarig in de vakantie 

22-12 Sophie K, 5 jaar 

27-12 juf Eunice, 37 jaar 

28-12 Louise M, 8 jaar 

 Vince S, 12 jaar 

29-12 Daniël K, 7 jaar 

31-12 Ariënne D, 7 jaar 

 

 

overblijven 

Na de kerstvakantie zijn er veranderingen wat betreft de 

overblijf. We merken in de laatste tijd dat er steeds meer 

kinderen overblijven. Dit betekent dat de groepen ook groter 

worden. Daarom hebben we met elkaar naar een herindeling 

gekeken: de herindeling geeft meer balans in elke groep qua 

aantal. Concreet maken we de volgende drie groepen: 

 groep 1/2 o.l.v. ouders 

 groep 5/6 o.l.v. ouders 

 groep 3/4/7/8 o.l.v. leerkrachten 

 

Tegelijkertijd zitten ook zorgen vanuit onze kant m.b.t. de 

overblijf. Vooral in de onderbouw blijven veel leerlingen over 

en de verwachting is dat deze toestroom snel opnieuw richting 

de veertig leerlingen gaat. We zullen met de MR in overleg 

gaan naar eventuele mogelijkheden om de overblijf op deze 

manier te kunnen blijven organiseren.  

 

 

open morgen 

Op woensdag 29 januari 2020 houden alle basisscholen in 

Nijkerk een open morgen. Deze morgen is bedoeld om alle 

ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun 

zoon / dochter de gelegenheid te bieden zich te oriënteren.  

 

Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de school 

vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten hebt uw kind 

aan te melden bij de Ichthusschool bent u (met uw kind) van 

harte welkom. Uiteraard is het ook mogelijk uw kind direct aan 

te melden. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen uit uw 

omgeving die wellicht overwegen voor de Ichthusschool te 

kiezen? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

nieuws vanuit de MR 

Graag vertellen we wat meer over de MR. Vijf keer per jaar komt 

de MR bijeen om mee te denken over actuele schoolzaken. De 

MR kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan 

de directie. Zo denkt de MR bijvoorbeeld actief mee over de 

vakanties, de formatie, de schoolgids e.d. Wat er onder ouders 

speelt wordt ook gedeeld via de MR. Op die manier houden we 

de lijntjes kort tussen ouders en school. Zo is bijvoorbeeld de 

informatieavond in de eerste weken van het nieuwe schooljaar 

op advies van de MR ingevoerd. Op dit moment denkt de MR 

mee over onder andere de overblijfregeling, het nieuwe 

meubilair en het thematisch werken.  

 

De MR bestaat uit drie leerkrachten (Ellen, Francien, Jolanka) en 

drie ouders (Marieke, Ink, Marco). Op de website vind u de 

contactgegevens. Tevens kunt u daar de laatste notulen inzien 

om op de hoogte te blijven van hetgeen aan de orde komt in 

de MR. Ook het jaarverslag van afgelopen schooljaar is in te 

zien.  

 

 

open dagen voortgezet onderwijs (groep 7 en 8) 

Zit uw kind in groep 7? Dan is het goed om al een eerste 

oriëntatie te starten voor het voortgezet onderwijs. Binnenkort 

zijn de open dagen, ga daar eens met een open blik naar toe: 

wat is er te vinden? Ook voor de leerlingen van groep 8 kan het 

helpend zijn om nog eens langs te gaan om tot een definitieve 

keuze te komen. Hierbij een overzicht van drie scholen waar 

veel van onze leerlingen naar uitstromen. 

 

Aeres  

De open dag vindt plaats op 25 januari van 9.30 uur tot 13.30 

uur. Daar zal alles verteld worden over de mogelijkheden op de 

school!  

 

Corlaer College 

De open dagen zijn op donderdag 23 en dinsdag 28 januari 

van 19.00 uur tot 21.00 uur. De informatieavonden voor ouders 

vinden plaats op dinsdag 7 januari en maandag 10 februari om 

19.30 uur. 

 

Guido de Bres 

Woensdag 5 februari is een open dag van 16.00 uur tot 20.00 

uur op beide locaties (Paladijnenweg en Arnhemseweg). 

Leerlingen en docenten zullen alles vertellen over de Guido.  

ingezonden  

 nieuwsbrief Zeeluwe december 2019 (bijlage) 

 Tweede Kerstdag, Fonteinkerk (bijlage) 

 nieuwjaarsspelen 2020 (bijlage) 

 eindejaarsactie (zie hierna en bijlage) 

 

eindejaarsactie Christelijk Gereformeerde Kerk - Malawi 

Kip- en oliebollenactie voor de First Primary School in Malawi! 

 

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk wordt een kip- en 

oliebollenactie georganiseerd. 

 

Vanwege het 100-jarig jubileum van HSN is de opbrengst 

hiervan bestemd voor de First Primary school in Malawi 

waarvoor we HSN-breed aan het sparen zijn.  

 

Helpt u mee om de schouders te zetten onder dit doel? Uit 

dankbaarheid dat onze kinderen goed christelijk onderwijs 

kunnen genieten? Uit meeleven voor kinderen die deze 

basisbehoefte niet voldoende kunnen krijgen? 

 

Bestel dan kipproducten of oliebollen/appelbeignets. 

U kunt het bestelformulier (bijlage) invullen en inleveren op de 

Havenstraat 42 te Nijkerk, of uw bestelling per e-mail 

doorgeven via jkarssenberg@gmail.com. 

 

Namens de kinderen in Malawi, alvast hartelijk dank! 

 

 

 

Het team van de Ichthusschool wenst u allen een 

Gezegende Kerst en een voorspoedig 2020 toe! 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/
mailto:jkarssenberg@gmail.com

