
"De Naam van God zij geloofd van 

eeuwigheid tot eeuwigheid, want van Hem 

is de wijsheid en de kracht.” 

Daniël 2:20 

 

De afgelopen periode mochten we de 

verhalen van Daniël vertellen: zijn dromen, 

niet buigen voor een beeld, letters op de 

muur en de leeuwenkuil. Wellicht voor u en 

de kinderen bekende verhalen. Toch is de 

boodschap van Daniël ook vandaag de dag 

nog zo actueel... 

 

In de verhalen van Daniël wordt duidelijk dat 

veel mensen de macht willen hebben. Zeker 

wanneer Darius, de koning, overweegt om 

Daniël aan te stellen over heel het koninkrijk. 

De stadsbestuurders krijgen het benauwd en 

doen er werkelijk alles aan om iets dat 

verkeerd is bij Daniël op te sporen.  

 

En is dat niet precies wat wij ook doen? Kijken 

naar wat een ander verkeerd doet? Naar hoe 

wij het allemaal beter doen of beter kunnen 

doen? De wereld is daarmee in onze ogen 

maakbaar en wij hebben daarin veel macht.  

 

Het tegendeel is waar: wij hebben geen 

macht, wij zijn machteloos. Alleen God heeft 

de macht. Laten we Hem daarom dienen 

zoals Daniël dat deed en Hem elke dag 

danken om Zijn Naam hoog in ere houden! 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 8 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 73:12 (groep 5-8) 

 

zondag  

16 februari   

 

 

 

 

 

maandag  

17 februari   

 

 

 

dinsdag  

18 februari   

 

studiemiddag (alle leerlingen in de middag vrij) 

spreekmiddag/ -avond (groep 1-7) 

 

 

woensdag   

19 februari   

 

 

 

 

Manuel H, 6 jaar 

donderdag  

20 februari   

 

 

spreekmiddag/ -avond (groep 1-7) 

 

 

Thomas B, 9 jaar 

vrijdag  

21 februari   

 

continurooster (groep 5-8) 

 

 

Stef H, 11 jaar 

zaterdag  

22 februari  

 

begin voorjaarsvakantie! 

 

 

 

agenda – week 7  

lied van de 

week 

 

 

Mijn God is zo groot (groep 6-8) 

zondag  

9 februari  

 

 

 

 

maandag  

10 februari  

 

 

 

 

 

Tygo B, 6 jaar 

dinsdag  

11 februari  

 

 

VO-advies (groep 8) 

19.15u schoonmaakavond  

 

 

woensdag   

12 februari  

 

 

VO-advies (groep 8) 

 

 

Suze L, 5 jaar 

donderdag  

13 februari  

  

 

VO-advies (groep 8) 

 

 

vrijdag  

14 februari  

  

 

rapport mee 

 

zaterdag  

15 februari  

  

 

 

 

 

Nick B, 8 jaar 

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


 

 

jarig in de vakantie 

24-02 Noa V, 11 jaar 

25-02 Thirza B, 7 jaar 

26-02 Anna K, 5 jaar 

 Loïse S, 5 jaar 

 

 

rapport en spreekmomenten 

Volgende week vrijdag ontvangen de kinderen hun rapport. In 

dit rapport staan de ontwikkelingen van het eerste halve jaar.  

 

Het aanmelden voor de rapportgesprekken kan sinds dit jaar 

niet meer via het ouderportaal. Dit betekent dat we nog even 

op de ‘oude’ manier gaan werken. U kunt uw kind aanmelden 

via de intekenlijsten bij het lokaal. In overleg met de 

leerkrachten zullen deze gesprekken op dinsdag- en 

donderdag zijn in de middag en de avond. De intekenlijsten 

zullen vanaf morgen bij het lokaal hangen. Mocht dit echt niet 

lukken, kunt u altijd in overleg met de leerkracht een ander 

moment inplannen. 

 

ter informatie 

We zijn ons aan het oriënteren op een andere mogelijkheid, 

Parro, voor onder andere het inplannen van oudergesprekken 

en het snel delen van informatie met ouders. Dit is nog in 

ontwikkeling. We houden u op de hoogte over de 

ontwikkelingen daarvan.  

 

 

continurooster (groep 5-8) 

Vrijdag 21 februari is een continurooster voor de leerlingen. Dit 

betekent dat zij hun lunch mee naar school nemen en met de 

leerkracht eten. Om 14.30u is de school uit en beginnen we met 

een welverdiende vakantie! 

 

 

schoonmaakavond 

Dinsdag 11 februari staat de jaarlijkse schoonmaakavond weer 

gepland. Het is heerlijk om in een schoon lokaal te mogen 

werken en daarom maken vele handen licht werk: u kunt zich 

opgeven via de intekenlijst bij het lokaal (dit hangt er vanaf 

morgen). De leerkrachten zorgen ervoor dat er een lijst met 

klusjes ligt om schoon te maken. Wilt u uw eigen emmer en 

doekje meenemen? Alvast hartelijk dank voor uw hulp!  

 

inspectiebezoek 

De Triangel 

Op donderdag 16 januari kwam de GGD onverwachts voor een 

inspectiebezoek bij kinderdagverblijf de Triangel, locatie 

Ichthusschool. Zij hebben daar een goed rapport over 

ontvangen; complimenten voor Fennie (pedagogisch 

medewerker) en de vrijwilligers die hier werkzaam zijn! 

 

Ichthusschool 

Afgelopen dinsdag hebben wij de inspectie ontvangen, wel een 

aangekondigd bezoek. We hebben doorgesproken over de 

ontwikkelingen die we als school hebben gemaakt en waar we 

nu mee bezig zijn. Daarnaast was een van de onderdelen ook 

de kwaliteit van lesgeven van de leerkrachten en hebben we 

een aantal lesbezoeken gedaan.  

 

De inspecteur merkte op dat de visie in de school leeft en door 

iedereen wordt gedragen; niet voor de school, maar voor het 

leven leren wij. Daarnaast was de inspecteur enorm te spreken 

over de keuzes die wij hebben gemaakt rondom het werken in 

blokken en thematisch werken. Verder hebben we nog goede 

denkvragen meegekregen om ons onderwijs nog beter te 

kunnen maken! 

 

Op elk onderdeel hebben we ruim voldoende gescoord! We 

kijken met trots terug op dit bezoek!  

 

 

uit de praktijk... 

Elke donderdagmiddag lijkt het wel één groot feest in de 

middenbouw bij hun thema 'restaurant': veel moeders komen 

helpen om de leerlingen te begeleiden bij het koken. De 

groepen 3 t/m 6 zijn gemengd en tot kleine groepen 

onderverdeeld bij moeders en juffen. Samen lezen ze eerst het 

recept: hoe maak je het gerecht? Daarna kunnen ze aan de slag 

met wegen, afmeten, kneden, mixen, bakken én opeten.  

MR – vacature oudergeleding  

Afgelopen maandagavond was de MR-vergadering. Daar is 

onder andere gesproken over de ontwikkelingen in de school: 

taalonderwijs, nieuw meubilair, personele zaken. Binnenkort 

zijn de notulen van deze vergadering in te zien op de website. 

Ook zal de MR in de volgende vergadering een kort verslag 

uitbrengen over de gang van zaken van dit schooljaar.  

 

In deze vergadering kwam ook naar voren dat Ink Bouma 

binnenkort af zal treden als MR-ouder, haar periode zit erop. 

We zijn dankbaar voor al haar inzet in de (G)MR.  

 

wat is je taak als MR-ouder? 

We zoeken een enthousiaste ouder die graag in de 

medezeggenschapsraad (MR) wil gaan deelnemen om 

zijn/haar goede ideeën voor de school met ons te delen! 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je als MR-ouder kritisch 

meedenkt in de keuzes die de school wil gaan maken.  

 

Wanneer u interesse heeft voor MR-ouder en / of vragen heeft 

over deze taak binnen de school, horen wij dit graag. 

 

U kunt daarvoor mailen naar het secretariaat j.kok@hsn-

scholen.nl. U kunt ook een MR-collega (Jolanka, Ellen, Francien) 

of iemand van de oudervertegenwoordiging (Ink Bouma, 

Marieke Buurman, Marco den Hertog) aanspreken. Indien u 

eerst wat meer informatie wilt, stel deze vragen ook aan 

bovengenoemde personen.  

 

De vacature staat open tot en met vrijdag 6 maart 2020.  

 

 

 

oudergebedsgroep 

Morgen komt de oudergebedsgroep om 8.30u weer bij elkaar 

om samen voor de school te bidden. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen en te bidden voor de school: o.a. 

voor leerlingen, ouders, leerkrachten.  

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:j.kok@hsn-scholen.nl
mailto:j.kok@hsn-scholen.nl

