
Toen sprak de HEERE tot Mozes. 

Exodus 14:1 

 

Ik mocht de afgelopen weken 

lesbezoeken doen bij de collega’s. Het 

is enorm inspirerend; leerlingen 

groeien, genieten en leren samen. Maar 

zeker ook de leerkrachten die vol 

passie en enthousiasme voor de groep 

staan. Het geeft mij veel nieuwe 

energie om samen met het team verder 

te bouwen aan de Ichthusschool.  

 

Tijdens één van de lesbezoeken kwam 

ik binnen tijdens de dagopening. Ze 

waren toegekomen aan het nagesprek 

over de doortocht door de Schelfzee. 

Een bijzonder verhaal, wat mogelijk 

emoties of vragen bij je oproept. Daar 

was alle ruimte voor en zo stelde een 

leerling de vraag: ‘Ik vind het zo 

bijzonder dat de mensen toen echt 

God konden horen spreken. Nu kunnen 

wij Hem toch niet echt spreken?’. Wat 

een boeiende vraag! Hoe ga je daar 

mee om? De leerkracht benoemde 

onder andere dat we ook nu Gods stem 

kunnen verstaan, bijvoorbeeld via het 

gebed. Daar ligt kracht. Door te bidden, 

kunnen wij met God praten én alles bij 

Hem neerleggen. God vertelt ons alles, 

dat lezen we in Zijn woord, de Bijbel. 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 93:4 (groep 1-8) 

zondag  

4 oktober  

 

 

 

 

 

 

maandag  

5 oktober  

 

 

Kaleb K, 9 jaar 

 

dinsdag  

6 oktober  

 

 

Christina W, 12 jaar 

 

woensdag   

7 oktober  

 

 

 

donderdag  

8 oktober  

 

 

studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. 

 

vrijdag  

9 oktober  

 

 

 

 

 

zaterdag  

10 oktober  

 

 

 

agenda – week 40  

lied van de 

week 

 

 

LvdK 44:1 (groep 5-8) 

zondag  

27 september 

 

 

Marion D, 9 jaar 

maandag  

28 september 

 

 

 

dinsdag  

29 september 

 

 

ontruimingsoefening 

woensdag   

30 september 

 

 

 

donderdag  

1 oktober 

 

 

19.30u GMR 

vrijdag  

2 oktober 

 

 

oudergebedsgroep 

 

zaterdag  

3 oktober  

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

ontruimingsoefening 

Dinsdag 29 september staat onze ‘geplande’ 

ontruimingsoefening. We zullen die dag met de kinderen 

oefenen wat we moeten doen als het brandalarm afgaat. 

Aangezien het de eerste keer is dit schooljaar, bereiden we de 

kinderen hier altijd op voor. Wat kun je verwachten? Hoe gaan 

we naar buiten? Waar staan we op het plein te wachten? Elke 

leerkracht zal het voorafgaand aan de brandoefening met de 

groep bespreken. De arbo-coördinator (Thessa) en bhv’ers 

zullen na afloop evalueren wat er goed is gegaan en wat we 

nog beter kunnen doen. 

 

 

Zijn de gegevens nog up-to-date? 

Misschien zijn jullie pas nog verhuisd of hebben jullie een 

nieuw telefoonnummer. Het is goed mogelijk dat deze nieuwe 

gegevens bij ons nog niet bekend zijn. Wilt u deze gegevens 

aanpassen in het ouderportaal? En als het niet lukt, wilt u mij 

dan mailen met deze nieuwe gegevens? Alvast hartelijk 

bedankt! 

 

 

Parro  

We zijn enthousiast over het gebruik van Parro. Wel merken we 

dat we nog wat zoekend zijn. Zo heeft de ene leerkracht de 

chat-functie open en de ander nog niet. We zijn dit in orde aan 

het maken, zodat u de chat kunt starten. Wilt u 

uw ervaring delen? Dat kan, stuur een mailtje 

naar: directie.ichthus@hsn-scholen.nl. Voor 

nu hebben we in de MR het voornemen 

uitgesproken om na de pilot door te gaan 

met Parro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verkoudheidsklachten bij kinderen 

Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen of keelpijn)? Sinds deze week mogen 

ze gelukkig weer op school komen en hoeven niet thuis te 

blijven. Dit geldt niet als het kind een contact is van iemand die 

corona heeft óf als het kind bij iemand woont die koorts heeft. 

Dan moeten ze ook thuisblijven. Twijfelt u? Kijk gerust even op 

de website van het RIVM of bel naar school om te overleggen. 

 

 

ziekte bij collega’s 

We hebben gelukkig in de afgelopen weken nog niet veel 

afmeldingen gehad van de collega’s. Toch is het niet 

ondenkbaar dat dit in de komende periode gaat voorkomen. 

Normaal gesproken zouden sommige collega’s wel komen, 

maar zij mogen nu niet komen door bijvoorbeeld 

verkoudheidsklachten.  

 

U begrijpt dat het een enorme uitdaging voor ons wordt om 

passende vervanging te vinden, ook aangezien vervanging al 

niet zo eenvoudig is in deze tijd…  

 

Binnen de HSN hebben we hierover afspraken gemaakt, zodat 

de werkdruk acceptabel blijft, onder de volgende stelregel: 

 Als een leerkracht wel kan werken, maar niet mag 

werken, zal de groep thuisonderwijs krijgen.  

 Als de leerkracht ziek is én er geen 

vervangingsmogelijkheden zijn, wordt er geen 

thuisonderwijs verzorgd.  

 

We hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk voor zal komen, 

maar hopen zo voorbereid te zijn op wat eventueel komen zal. 

Als een leerkracht zich ziekmeld en de klas thuis moet blijven, 

zullen we dit zo vroeg mogelijk communiceren (via Parro én 

mail). We hopen op uw begrip en vragen u zo goed mogelijk 

Parro in de gaten te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

absentiemelding leerlingen 

Ondertussen kunt u via diverse wegen ons bereiken om uw 

kind af te melden door bijvoorbeeld ziekte. Dit kan via Parro, 

de absentiemelding op de website of telefonisch. Wij doen ons 

uiterste best om op de hoogte te zijn en checken eerst deze 

kanalen wanneer wij uw kind missen in de groep. We willen u 

vragen om één kanaal te gebruiken en niet via alle drie de 

wegen ons te informeren, dat scheelt weer de nodige 

werkdruk. Onze voorkeur heeft daarbij om Parro of de 

absentiemelding via de website te gebruiken.  

 

 

schoolkorfbal Sparta 

We hebben helaas het bericht gekregen dat het 

schoolkorfbaltoernooi dit jaar niet door gaat. Helaas, maar we 

begrijpen de keuze. 

 

 

ingezonden  

- Gitaarlessen op de HSN! Wil je gitaar leren spelen? 

Meld je snel aan! 

- Sportkanjerclub voor kinderen in de leeftijd van 4-12 

jaar, elke dinsdag van 15.30-16.30 uur. 

- Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat ieder kind kan 

sporten of muziek kan maken! 

- Bzzzonder organiseert een Herfstpeditie voor de 

kinderen van groep 4 t/m 7. 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/gitaarlessen-HSN.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/sportkanjerclub-flyer-2020-2021.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jeugdfonds-Sport-Cultuur-flyer.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Herfstpeditie-flyer.pdf

