
Ik voel Uw kracht en stijg op als een 

arend. Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest en de kracht 

van uw liefde. 

OTH 273 – kracht van uw liefde 

 

Na een vakantieperiode mogen we 

komende maandag weer met elkaar 

starten. Nog steeds met 

coronamaatregelen, maar we zijn blij 

en dankbaar dat we kunnen starten!  

 

Ik hoop dat u/jij een fijne 

vakantieperiode hebt gehad met 

dierbaren om je heen. Hoe de vakantie 

ook is geweest, weet dat we bij God 

echte rust kunnen vinden. We mogen 

ons van Hem afhankelijk weten.  

 

Boven aan dit stukje staat een deel uit 

het lied dat we in de eerste schoolweek 

mogen aanleren aan onze leerlingen. 

Wat een voorrecht om hen te mogen 

vertellen over de kracht van Gods 

liefde! Dat we Hem (mogen leren) 

kennen en dienen. Elke dag opnieuw.  

 

Indien we nog geen kennis hebben 

gemaakt, spreek mij gerust even aan 

op het plein of maak een afspraak.  

 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 116:1 (groep 1-8) 

zondag  

6 september 

 

 

 

 

 

 

maandag  

7 september 

 

 

juf Tessa de Kleer, 39 jaar 

dinsdag  

8 september 

 

 

oudervertelmoment groep 1-8 

Niek B, 5 jaar 

meester Rick Westeneng, 23 jaar 

woensdag   

9 september 

 

 

oudervertelmoment groep 1-8 

 Ton ten Klooster (ict), 61 jaar 

Lars M, 8 jaar 

Manou K, 11 jaar 

donderdag  

10 september 

 

 

oudervertelmoment groep 1-8 

 

 

vrijdag  

11 september 

 

 

 

 

 

 

zaterdag  

12 september 

 

 

 

agenda – week 36  

lied van de 

week 

 

 

OTH 273 – De kracht van uw liefde (groep 5-8) 

zondag  

30 augustus 

 

 

 

maandag  

31 augustus 

 

 

opening nieuw schooljaar (plein) 

 

dinsdag  

1 september 

 

 

 

woensdag   

2 september 

 

 

 

donderdag  

3 september 

 

 

 

vrijdag  

4 september 

 

 

oudergebedsgroep 

 

 

 

zaterdag  

5 september 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

de eerste schooldag 

Maandag is de eerste schooldag voor dit schooljaar! Elke 

leerling mag met één ouder naar school komen.  

 

de groepen 1 en 2 

U mag uw kind alleen vandaag naar het lokaal binnen brengen. 

Daar is een vaste looproute. Per keer gaan twee leerlingen met 

de ouder naar binnen; juf Marisha en meester Diederik 

coördineren het naar binnen gaan. U kunt op het kleuterplein 

met uw kind wachten als u nog niet naar binnen kunt. De inloop 

is van 8.20-8.50 uur. We doen een beroep op uw 

verantwoordelijkheid om de 1.5 meter afstand buiten en in de 

school te waarborgen. De lessen beginnen om 9.00 uur. 

 

de groepen 3 t/m 8  

We starten om 8.30 uur met een jaaropening samen met de 

dominee. De leerlingen mogen een plek zoeken op de tribune 

en de ouder mag er omheen een plek zoeken, met gepaste 

afstand. Na de opening gaan de leerlingen naar binnen en 

kunnen de ouders vanaf buiten door het raam een blik werpen 

in de klas, omdat u helaas niet naar binnen mag. De lessen 

beginnen om 9.00 uur. 

 

openingssamenkomst gaat helaas niet door 

De openingssamenkomst gaat helaas niet door vanwege de 

coronamaatregelen. Ds. J.J.G. den Boer heeft namens de 

predikanten een opening geschreven die je hier kunt lezen. 

Ook zal er in de kerken komende zondag een zegen worden 

gevraagd voor het nieuwe schooljaar. 

 

lied- en vertelrooster 2020-2021, schoolgids 

Op de website van de HSN kunt u de liedlijst en het 

vertelrooster van dit jaar terugvinden. Wekelijks vertellen de 

leerkrachten de Bijbelverhalen en leren we de leerlingen het 

psalm/lied/tekst van de week aan. Ook staat de nieuwe 

schoolgids weer online. In deze gids vindt u een overzicht van 

onze uitgangspunten en doelen. In het vervolg wordt de 

praktijk van ons onderwijs beschreven.  

 

informatieavonden worden informatieflyers 

De informatieavonden kunnen dit schooljaar niet doorgaan op 

de reguliere wijze. We hebben als team afgesproken om 

daarom informatieflyers te maken en deze per mail aan u te 

verstrekken. De informatieflyer mag u in de eerste schoolweek 

verwachten.  

huisbezoek, oudervertelmoment, open morgen…  

Het huisbezoek van groep 1 en de open morgen voor groep 2, 

4 en 6 gaan dit schooljaar niet door. We hebben ervoor 

gekozen om in elke groep een oudervertelmoment te houden, 

zodat de leerkrachten u als ouder fysiek op gepaste afstand 

kan ontmoeten. U ontvangt binnenkort een 

uitnodigingsmogelijkheid via Parro.  

 

studenten 

Ook dit schooljaar mogen we weer studenten in onze school 

van harte welkom heten. We zijn blij met de extra handen in de 

school en wensen hen een fijne tijd toe bij ons! Zij zullen zich 

via de informatieflyers kort aan u voorstellen.  

 

absentie melden via website  

Op de website vindt u een knop ‘absentie melden’. Is uw kind 

een keer afwezig (ziek, tandartsbezoek) dan kunt u dit 

aangeven via dit formulier; de leerkracht is dan direct op de 

hoogte! U kunt vanaf nu ook uw absentie melden via Parro - 

chat. 

  

coronamaatregelen, nog even op een rij…  

We gaan weer beginnen! Maar ook bij dat begin hebben we 

nog te maken met diverse coronamaatregelen, hier staan ze op 

een rij…  

 we houden als volwassenen 1,5 meter afstand; 

 ouders komen alleen op het plein in het blauw 

gearceerde vak of op het voetbalveldje, zij mogen 

over het plein lopen naar de vakken toe; 

 ... lees verder 

 

toestemming voor foto’s etc. 

Iedere ouder / verzorger heeft wel of niet toestemming 

gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal en / of de naam 

van uw kind(eren) door de school. Wij brengen dit jaarlijks 

onder uw aandacht, omdat uw mening kan wijzigen. Mocht u 

uw toestemming willen intrekken, of mocht u alsnog 

toestemming willen geven, stuur dan een mail naar 

directie.ichthus@hsn-scholen.nl. Het is ook mogelijk om via 

Parro de voorkeuren aan te passen. Om het werkbaar te 

houden in de praktijk zetten we dit enkel in september open. 

In onze proefperiode staat deze mogelijkheid dus ook daar 

open.  

 

 

Parro – een pilot, account en inloggen 

Voor de vakantie hebben we aangekondigd een pilotperiode 

te gaan doen met Parro. Dit start vanaf vandaag. Ik neem u 

graag mee in de stappen om van start te gaan.  

 

1. U heeft een mail ontvangen van Parro met de titel ‘Volg de 

schoolavonturen van je kind’. Je bent nu toegevoegd aan de 

groep. Heb je al een Parnassys-account dan kun je inloggen en 

ga door naar stap 3. Heb je nog geen Parnassys-account. Dan 

volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2.  

 

2. Maak je account actief. Vanuit Parnassys krijg je een mail, 

met de titel ‘Welkom bij Parnassys’. Hiermee maak je een 

Parnassys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. 

Als de link is verlopen, kun je de leerkracht vragen om je 

opnieuw uit te nodigen.  

 

3. Inloggen. Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro 

natuurlijk op je telefoon gebruiken door de app te downloaden 

in de App Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever 

vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com 

 

Wil je meer weten van Parro? Lees dan verder op 

www.parro.com/ouders.   

 

Parro – een pilot, afspraken 

Als team hebben we met elkaar doorgesproken hoe we Parro 

gaan gebruiken. We nemen u graag mee in onze eerste 

gemaakte keuzes. 

- Alle berichten vanuit de groep komen in de pilotperiode 

via de mail én Parro. We willen dit namelijk uitproberen. 

Wel willen we u vragen om Parro als uitgangspunt  te 

houden om de informatie te lezen.  

- We hebben contact met ouders via Parro onder 

werktijden (8.00-17.00 uur). Op deze manier zorgen we 

er samen voor dat we niet continu ‘aan’ blijven staan.  

- De oudervertelmomenten worden ingepland via Parro.  

- De chat staat open. U kunt hier eventueel de absentie in 

vermelden. Voor dringende zaken die u wilt bespreken 

met de leerkracht (bijvoorbeeld zorg) willen we u vragen 

om te bellen of een mail te sturen naar de 

desbetreffende leerkracht. 

- U ontvangt - als het goed is - een deze dagen een eerste 

Parro bericht! 
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