
"Heb daarom goede moed, mannen, want 

ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij 

gezegd is." 

Handelingen 27:25 

 

In de week van Gebed en de KSG-week 

mogen we stilstaan bij de verhalen van 

Paulus; thuis, op school en zondag in de 

kerk. Ds. Van Noort was ook gisterochtend 

bij de praise aanwezig en zal komende 

zondagmorgen in de Grote Kerk voorgaan.  

 

Paulus leert ons om goede moed te houden 

in elke situatie die zich voordoet in ons 

leven. Misschien kent u wel de drie bekende 

vormen kruis (geloof), hart (liefde) en een 

anker (hoop). In de verhalen van Paulus 

leren we vooral meer over hoop tijdens zijn 

reis over zee.  

 

Als wij hopen dat het warm weer wordt in 

een donkere wintertijd, dan is de kans groot 

dat het niet uitkomt. In de bijbel werkt het 

precies andersom, namelijk dat hoop 100% 

zekerheid is. Wij mogen hopen op de 

Heere. Hij zal voor ons zorgen en er zal een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.  

 

Wanneer? Dat weten we niet. Daar mogen 

we op vertrouwen. Zoals een anker zich vast 

hecht aan de bodem van de zee, zo mogen 

wij hopen op de Heere en Zijn Woord!  

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 6 

tekst van de 

week 

 

 

Daniël 2:20 (groep 3-8) 

 

zondag  

2 februari   

 

 

 

 

Izara N, 11 jaar 

maandag  

3 februari   

 

 

 

 

dinsdag  

4 februari   

 

inspectiebezoek (verificatieonderzoek) 

 

 

 

woensdag   

5 februari   

 

 

 

 

 

donderdag  

6 februari   

 

 

 

 

 

Maaike D, 6 jaar 

vrijdag  

7 februari   

 

8.30u oudergebedsgroep 

 

 

 

zaterdag  

8 februari  

 

 

 

 

Shalinda R, 5 jaar 

agenda – week 5  

lied van de 

week 

 

 

LvdK 473 (groep 5-8) 

zondag  

26 januari 

 

 

KSG-dienst De Grote Kerk (afsluiting themaweek) 

Tygo R, 5 jaar 

Saartje L, 8 jaar 

Emy G, 9 jaar 

maandag  

27 januari 

 

 

 

 

 

 

dinsdag  

28 januari 

 

 

 

 

 

woensdag   

29 januari 

 

 

9.00u HSN open morgen 

 

 

donderdag  

30 januari 

  

 

 

 

vrijdag  

31 januari 

  

 

 

 

zaterdag  

1 februari 

  

 

 

 

 

Mirthe S, 10 jaar 

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


 

 

inspectiebezoek… 

Op dinsdag 4 februari komt de inspectie van het onderwijs 

onze school bezoeken. De week ervoor zullen ze eerst een 

bezoek brengen aan het bestuur van de HSN. Daar bespreekt 

het bestuur hoe het onderwijs op de scholen eruit ziet, hoe zij 

daar zicht op houden en hoe zij ervoor zorgen dat de kwaliteit 

op de scholen wordt verbeterd. In de eerste weken van februari 

wordt vervolgens een aantal scholen bezocht. De inspectie 

bekijkt dan hoe dit er in de praktijk eruitziet.  

 

In dit bestuursbezoek krijgt de HSN een beoordeling. De 

Ichthusschool krijgt na dit bezoek dus niet een eigen 

beoordeling. De inspectie zal in een aantal klassen een kijkje 

komen nemen, maar ook met de leerkrachten, intern 

begeleider en directie in gesprek gaan. Wij kunnen met de op- 

en aanmerkingen van de inspectie veel leren. 

 

 

adviesgesprekken groep 8 – een week verplaatst 

De adviesgesprekken voor groep 8 stonden gepland in 

dezelfde week van het inspectiebezoek, namelijk op dinsdag 4, 

woensdag 5 en donderdag 6 februari. Gezien de 

belastbaarheid van ons als collega's, hebben we besloten om 

de adviesgesprekken van groep 8 een week te verplaatsen. Dat 

betekent dat u zich kunt inschrijven voor momenten op 

dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari. Vanaf 

dinsdag 28 februari hangen de intekenlijsten op de gang. 

 

 

1e signalering is begonnen... 

Voor groep 3 t/m groep 7 is de M-signalering begonnen. Dit 

betekent dat zij in de komende weken verschillende soorten 

Cito-toetsen staat te wachten. Zowel voor de leerlingen als de 

leerkrachten is dit een intensieve periode. De leerkrachten 

maken analyses op de signalering. Vervolgens zullen we deze 

opbrengsten ook in het team en met de MR bespreken. De 

opbrengsten hiervan geeft bijvoorbeeld richting aan het 

handelen van de leerkrachten: zijn onze doelen bereikt? Wat 

vraagt nog extra aandacht? En hoe gaan we dat aanpakken? 

 

Op 14 februari ontvangen de leerlingen hun eerste rapport en 

in de week van 17 februari zijn de rapportgesprekken. In de 

volgende nieuwsbrief meer over het inschrijven van de 

rapportgesprekken... 

  

KSG-week, afsluiting 

Deze week mochten we luisteren en doorspreken over de 

Bijbelverhalen van Paulus zijn buitengewone reis. Ook thuis 

kon u met uw kind(eren) daarover lezen in het 

kindergebedsboekje. 

 

We willen de week van Gebed en daarmee ook de KSG-week 

met elkaar biddend afsluiten. Dat mogen we ook komende 

zondag samendoen in de Grote Kerk. Een aantal leerlingen 

hebben in deze dienst een buitengewone taak (liturgie 

uitdelen, collecte...). Daarnaast hebben veel leerlingen 

bijgedragen aan groepswerk voor in de kerk. We zouden het 

bijzonder vinden om veel gezinnen van de Ichthusschool te 

mogen ontmoeten en daarin ook onze betrokkenheid met en 

naar elkaar te zien. De dienst begint om 9.30u; van harte 

welkom! 

 

 

start LIO 

Vanaf de week van 10 februari t/m 29 mei is de LIO-periode 

van juf Myrthe (groep 5) en meester Rick (groep 6). Dit is voor 

hen de laatste stage van de opleiding tot leerkracht. In deze 

laatste fase werken zij als duo-collega naast de leerkracht van 

de groep. Praktisch gezien levert het nog wel enige wijzigingen 

op...  

 

groep wie? wie?  

5 juf Francien 

(ma, vr) 

juf Myrthe 

(di-do) 

 

6 juf Eunice  

(ma) 

meester Rick 

(di-do) 

juf Naómi 

(do, vr) 

7 meester André 

(ma, wo-vr) 

juf Eunice  

(di) 

 

 

Juf Myrthe zal worden begeleid door juf Francien en meester 

Rick zal worden begeleid door juf Naómi. Het was helaas niet 

mogelijk om dezelfde dagen voor meester Rick te houden, in 

verband met zijn collegedag op de Christelijke Hogeschool 

Ede. Ook voor juf Naómi was het niet mogelijk om een dag te 

wisselen.  

 

We wensen juf Myrthe en meester Rick een leerzame periode 

toe! 

 

  

kinderevent De Fontein 

In de Fontein wordt het 

jaarlijkse kinderevent 

gehouden op zaterdag 25 

januari om 15.00u. Dit 

keer een heel ander 

thema... Goochelen in de 

kerk. Alle 

basisschoolleerlingen zijn 

van harte uitgenodigd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

open middag fietscross... 

Bij NCC Nijkerk hebben ze 

een open middag. Iedereen 

is van harte welkom op 

zaterdag 8 februari om te 

komen fietscrossen! Kijk op 

de website voor meer 

informatie. 

 

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

