
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, 

dank God onder alle omstandigheden.” 

1 Tessalonicenzen 5:16-18a 

 

De school is nu bijna twee weken leeg. Geen 

kinderen, geen fysiek onderwijs in de school. 

En toch zijn we dankbaar voor wat we wel 

hebben. We hebben contact met jullie!  

 

En, petje af voor jullie als ouder(s) en 

verzorger(s). Jullie werken enorm hard met 

de kinderen en hebben daarnaast vaak ook 

nog eigen werk. Namens het Ichthusteam 

heel veel dank voor jullie steun en inzet!  

 

We zijn ook dankbaar over hoe de kinderen 

met deze situatie omgaan. We zien veel 

foto's voorbijkomen met hardwerkende, 

maar zeker ook genietende kinderen. Wij 

zijn dankbaar voor jullie inzet! En natuurlijk 

zullen jullie veel vragen en onzekerheid 

hebben, ook dat hoort erbij. Praat er vooral 

over met papa en/of mama.  

 

Ik ben enorm dankbaar voor mijn collega's, 

zij verzetten bergen met werk. Staan 

dagelijks weer voor jullie en de kinderen 

klaar, bedankt!  

 

Maar bovenal dankbaar naar God. Hij leidt 

ons ook door deze tijd. Laten we blijven 

bidden voor elkaar en God danken! 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 15 

tekst van de 

week 

 

 

Mattheus 4: 19, 20 (groep 5-8) 

 

zondag  

5 april 

 

Maxim H, (9 jaar) 

 

 

 

maandag  

6 april 

 

 

 

dinsdag  

7 april 

 

 

 

 

 

woensdag   

8 april 

 

 

 

 

 

donderdag  

9 april 

 

 

Fabian T, (13 jaar) 

 

 

vrijdag  

10 april 

 

Goede Vrijdag 

leerlingen ontvangen geen digitaal les 

 

 

zaterdag  

11 april 

 

 

 

 

 

agenda – week 14  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 12:7 (groep 3-8) 

zondag  

29 maart 

 

 

 

 

 

 

maandag  

30 maart 

 

 

 

dinsdag  

31 maart 

 

 

Louisa J, (7 jaar) 

woensdag   

1 april 

 

 

Dilylah W, (11 jaar) 

 

 

donderdag  

2 april 

  

 

 

vrijdag  

3 april 

  

 

Simon K, (9 jaar) 

zaterdag  

4 april 
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afgelaste evenementen 

• 3 april: kinderkledingbeurs 

• 7 april: schoolreis gr.3-5 

• 9 april: paaslunch + paasviering 

• 17 april: koningsspelen 

• 21 april: eindtoets groep 8 

• 18 mei: schoolreis gr.1-2, gr.6-7  

• 2-5 juni: feestweek 30 jaar Ichthus (wordt verplaatst) 

 

We wachten de ontwikkelingen af, maar het is zeer aannemelijk 

dat de schoolreis dit schooljaar niet meer kan plaatsvinden. We 

zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Over 

de activiteiten van groep 8 (schoolkamp) kunnen we nu nog 

geen uitspraken over doen.  

 

Voor nu geldt: u krijgt nog geen betalingsverzoek zolang er 

geen duidelijkheid is over de schoolreis/-kamp.  

 

 

feestweek 30 jaar Ichthus 

De Ichthusschool bestaat op 1 juni 30 jaar! We hebben eerder 

op de website al laten weten dat de eerste week van juni (2-5 

juni) een feestweek zou plaatsvinden. Vanuit de overheid 

mogen festiviteiten tot 1 juni niet doorgaan. Wij vinden het 

ongepast om direct de eerste dagen daarna feest te vieren met 

veel mensen. Daarom hebben we besloten om de feestweek te 

verplaatsen naar een nader te bepalen datum.  

 

 

brief burgemeester Renkema 

Burgemeester Renkema heeft speciaal voor de leerlingen een 

brief geschreven. Lees 'm hier!  

 

 

zwerfboeken 

Er zijn ruim 700 zwerfboeken gebracht na de oproep! Wauw, 

volgens mij kunnen we nu wel blijven lezen met elkaar... Heb je 

zin in een nieuw boek? Kom 'm snel halen het zwerfboekstation 

De Hoeksteen (ingang Boni). Let op: maximaal twee personen 

tegelijk naar binnen. Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

Hoera, een zusje! 

Noor Janna Johanna is op 11 maart geboren. Noor is het zusje 

van Koen (groep 2) en Siem. Gelukkig kon Koen nog zelf op 

school vertellen dat hij een zusje heeft gehad. Hij stond te 

stralen! We willen jullie samen jullie ouders, Henk en Madelon, 

van harte feliciteren en wensen jullie Gods zegen toe in de 

opvoeding.  

 

 

opvang 

Ouders hebben regelmatig nog vragen over de opvang en 

stellen deze bij de leerkracht. U zult merken dat de leerkracht 

u naar mij toestuurt. Dat heeft de reden dat wij de opvang 

samen verzorgen met De Hoeksteen en dat als directie 

afstemmen. Heeft u vragen stel ze gerust. U kunt mij het beste 

bereiken per mail: directie.ichthus@hsn-scholen.nl  

 

bericht vanuit Bzzzonder (opvang) 

Beste ouder/verzorger, 

 

Graag willen we je attenderen op onze noodopvang. Dat houdt 

namelijk in dat je van onze opvang gebruik kunt maken, indien 

jij of je partner een cruciaal beroep uitoefent. Ook als je 

normaal gesproken geen gebruik maakt van (onze) 

kinderopvang.  

 

Onze noodopvang bieden we aan op onze locatie iin de wijk 

Corlaer. In deze roerige tijd vol verandering en onzekerheid, 

proberen we je kroost een zo normaal mogelijk dagritme te 

bieden. Structuur en aandacht spelen daarin een grote rol. Met 

alle maatregelen van het RIVM die we daarbij in acht nemen, is 

het nog steeds heel goed mogelijk om allerlei leuks met de 

kinderen te ondernemen en samen een fijne dag te beleven. 

Een dag waarop jij jouw belangrijke rol op het werk kunt 

vervullen, terwijl je weet dat je kind in zorgzame en 

betrouwbare handen is.  

 

Indien je meer wilt weten over onze noodopvang en/of je 

kroost wilt aanmelden, dan kun je het beste even onze website 

bezoeken. Op www.bzzzonder.nl/noodopvangnijkerk vind je 

alle informatie en het aanmeldformulier. Verder wensen we je 

heel veel sterkte in deze uitzonderlijke periode waarin je een 

belangrijke rol vervult. Dank daarvoor! 

 

Vriendelijke groet, Kindercentrum Bzzonder 

de bibliotheek Nijkerk – digitaal  

De fysieke bibliotheek is dicht, maar er zijn voor 

leden heel veel digitale mogelijkheden, voor op school 

en thuis. 

 

Via bibliotheeknijkerk.nl zijn de verschillende digitale 

mogelijkheden te vinden. 

 

We willen jullie in het bijzonder wijzen op: 

- Junior Einstein - Met Junior Einstein kun je 
oefenen met alle vakken van de basisschool, 
speciaal voor jouw groep!  

- De Voorleeshoek - Voorgelezen worden uit 
bekende (prenten)boeken met beeld en muziek. 
Voor kinderen van 0-10 jaar.  

- Bereslim - Interactieve animatiefilms van 
bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 
7 jaar. Klik op biebactie, vraag een code aan en 
je kunt meteen gebruik maken van de 
bereslimme boeken.  

- E-books – Ruim 2.000 e-books voor kinderen van 
0 – 12   

- Luisterbieb - download de LuisterBieb-app met 
ruim 3.700 luisterboeken voor alle leeftijden (ook 
peuters en kleuters). Met een luisterboek zijn de 
kinderen heerlijk geboeid en toch los van hun 
schermpjes. 

- Nog meer leuke tips voor kinderen staan op 
www.jeugdbibliotheek.nl: inspiratie voor leuke 
boeken en allerlei informatie voor spreekbeurten 
en werkstukken. Voor kinderen die lezen lastig 
vinden, bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnende 
lezers, is er karaokelezen (luisteren met 
ondertitels) via www.yoleo.nl. 

- Nu de kinderen thuis en veel online zijn, is dit 
een ideaal moment voor de DataDetox Game en 
de quiz veilig internetten  

 

Via de Luisterbieb-app is tijdelijk ook een mooie 

selectie luisterboeken voor niet-leden beschikbaar. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elly Pijpers 

Bibliotheek Gemeente Nijkerk 
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