
“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; 

zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 

opengedaan worden.” 

Lukas 11: 10 

 

Gisteren was het biddag en dat mochten we 

met elkaar vieren. Met de praise op school en 

’s middags met elkaar in de Fonteinkerk.  

 

In de ochtend vierde ik de praise met de 

onderbouw mee, ook dominee Verhoef was 

aanwezig. Wat was het mooi om dat samen 

met elkaar te mogen doen. De betrokkenheid 

van onze jongsten leerlingen. En wat kunnen 

zij oprecht geloven!  

 

De leerkracht vroeg aan de leerlingen: 

waarom doen we onze handen samen en 

onze ogen dicht met het bidden? Daarop 

reageerde een leerling uit groep 3: “Als je je 

ogen sluit, dan ben je dicht bij de Heere God. 

En als je je handen sluit, dan ben je eerbiedig 

voor de Heere God en hoef je niet aan andere 

dingen te zitten.”  

 

Wauw, ik kon alleen maar stil worden. De 

dominee preekte in de middag nog verder 

over de bovenstaande tekst en benoemde 

ook deze reactie van deze leerling voor het 

bidden. Ik bid u allen toe dat u alles durft te 

vragen aan God. En wellicht geeft Hij niet wat 

u vraagt, maar u zult wel steeds meer van 

Hem ontvangen. 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 13 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 142:5 (groep 5-8) 

 

zondag  

22 maart 

 

 

 

 

 

maandag  

23 maart 

 

 

 

dinsdag  

24 maart 

 

 

 

 

 

woensdag   

25 maart 

 

 

 

 

Anouk H, (9 jaar) 

donderdag  

26 maart 

 

 

 

 

 

vrijdag  

27 maart 

 

 

 

 

 

zaterdag  

28 maart 

 

 

 

 

 

agenda – week 12  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 136:1 (groep 1-8) 

zondag  

15 maart 

 

 

 

 

 

Jasmijn S, 7 jaar 

maandag  

16 maart 

 

 

Matthew W, (5 jaar) 

Laura H, (12 jaar) 

juf Francien (47 jaar) 

 

dinsdag  

17 maart 

 

 

Linde B, (5 jaar) 

Mila B, (6 jaar) 

Werner L, (8 jaar) 

meester Diederik, (52 jaar) 

woensdag   

18 maart 

 

 

 

 

 

 

donderdag  

19 maart 

  

 

Elianne H, (10 jaar) 

Viggo K, (11 jaar) 

vrijdag  

20 maart 

  

 

 

zaterdag  

21 maart 

  

 

 

 

 

 

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


 

 

jarigen uit de vorige nieuwsbrief 

Per abuis was ik een heel stel verjaardagen vergeten in de 

vorige nieuwsbrief. Uiteraard willen we ook jullie als nog van 

harte feliciteren! 

 

2 maart  Nick P. (11 jaar) 

6 maart  Linn V. (9 jaar) 

10 maart  Yaniek K. (12 jaar) 

11 maart  Collin B. (11 jaar) 

  juf Ellen (56 jaar) 

12 maart  Kai B. (6 jaar) 

  juf Marisha (27 jaar) 

14 maart  Sem P. (10 jaart) 

 

 

een nieuw gezicht in de school…  

Bij deze wil ik graag even van de 

gelegenheid gebruik maken om mij 

voor te stellen. Mijn naam is Marjan 

van den Berkt, woonachtig in 

Barneveld samen met mijn man en 3 

kinderen van 10, 8 en 4 jaar oud. Ik 

ben de nieuwe leerkracht van groep 8 

op maandag, dinsdag en woensdag. 

Na 15 jaar in Lunteren te hebben 

gewerkt werd het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Deze heb ik gevonden en gekregen op “De 

Ichthusschool”.  Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik hoop er 

samen met de collega’s, kinderen en ouders een mooie, 

leerzame tijd van te maken.  
 

 

ziektevervanging, corona… 

We merken als school dat onze vervanging, zoals u weet, zeer 

beperkt is. In het afgelopen jaar hebben we helaas ook al eens 

een groep naar huis moeten sturen. Graag willen we u daar 

alert op maken. Het is goed mogelijk dat we door ziekte van 

collega’s de vervanging niet rond kunnen krijgen. We proberen 

u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen per mail. 

 

Daarnaast verspreid het coronavirus zich ondertussen flink in 

Nederland. We houden contact met de GGD/RIVM. Wat we 

bijvoorbeeld niet meer doen is het schudden van de handen, 

maar hebben daar andere alternatieven op gevonden. Mocht 

de situatie wijzigen, dan brengen we u per mail op de hoogte. 

schoolreis/schoolkamp 

We zijn bezig met de voorbereidingen van de schoolreis voor 

groep 1-2, groep 3 t/m5 en groep 6-7. Groep 3 t/m 5 gaat al 

vrij snel, namelijk dinsdag 7 april. De andere groepen staan 

voor alsnog gepland op maandag 18 mei. Het is nog niet 

helemaal bekend waar we naar toe zullen gaan.  

 

Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar op schoolkamp naar de 

Peppelhoeve in Putten op 24, 25 en 26 juni. Daarover ontvangt 

u als ouder na de meivakantie meer informatie over.  

 

Binnenkort kunt u daarom, wederom vanuit Schoolkassa, een 

betalingsverzoek krijgen voor de schoolreis/schoolkamp. De 

kosten voor de schoolreis van groep 1-2 bedragen €20,- per 

kind, voor groep 3 t/m 7 €25,- per kind. De kosten voor het 

schoolkamp bedragen €70,- per kind.  

 

NB. Mocht het een probleem zijn om bovenstaand(e) 

bedrag(en) te betalen, laat u het mij dan even weten. 

 

 

 

Kinderkledingbeurs voorjaar 2020 

Op vrijdag 3 april zal er weer een tweedehands 

kinderkledingbeurs gehouden worden. Dit begint om 9:30 

uur en duurt tot 12:00 uur.  Er wordt mooie en nette 

kinderkleding verkocht in de maten 80 – 176.  

 

Net als voorgaande jaren kan hiervoor op school kleding 

worden ingeleverd, evenals nette schoenen of  sportkleding 

etc. Bij het keukentje staat weer een mand  waar je het in kunt 

doen.  

 

De opbrengst van deze beurs gaat in z’n geheel naar ‘Trans 

World Radio’: De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus 

Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend 

veranderd worden, is de missie van TWR.   

 

Dus steun dit goede doel en kom gezellig even  shoppen op 

vrijdag 3 maart in de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132! 

 

Zie bijlage voor de flyer. 

 

 

 

’t Klimrek is op zoek naar jou! 

’t Klimrek is een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in 

Nijkerk. De BSO van ’t Klimrek zit in de Ichthusschool. Wij zijn 

op zoek naar een nieuwe collega die het BSO team komt 

versterken.   

 

Wij bieden: 

 Een leuk en betrokken team binnen een kleinschalig 

Kinderdagverblijf/BSO, 

 Salariëring volgens de cao, 

 Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling, 

 Invalwerk in de ochtend op het Kinderdagverblijf, 

 Het aantal uren op contract hangt samen met boven 

genoemde punt. 

Ben jij: 

 Iemand die (bij voorkeur) ervaring heeft met de 

buitenschoolse opvang, 

 Iemand die voor kinderen van 4-12 jaar leuke en 

uitdagende activiteiten kan voorbereiden en 

uitvoeren, 

 Iemand die van aanpakken weet, 

 In het bezit van een relevant diploma, 

 Iemand die (bij voorkeur) in het bezit is van rijbewijs 

B. 

 

Geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief t.a.v. M. de Vries 

naar maaikedevries@kdv-klimrek.nl 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer over ons weten? Zoek ons 

dan op: www.kdv-klimrek.nl 

 

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