
Dank God in alles. Want dit is de wil van 

God in Christus Jezus voor u. 

1 Thessalonicenzen 5:18 

 

Komende woensdag is het dankdag 

voor gewas en arbeid; alles wat we van 

God mogen ontvangen. Een bijzondere 

dag in een bijzondere tijd van het jaar.  

 

Dit jaar vierden we in maart biddag, de 

laatste keer dat we fysiek met elkaar in 

de kerk hebben gezeten. Het 

coronavirus was enerzijds nog zover 

weg, maar anderzijds ook heel dichtbij.  

De maandag erop zaten we in een 

lockdown. Met biddag bidden we voor 

de gemeente, de economie, de 

actualiteiten van de wereld en voor 

zoveel meer. 

 

Op dankdag mogen we danken voor 

alles wat we krijgen en hebben 

gekregen. Het kan zo zijn dat de 

gedachten gaan van waarom danken, 

nu het virus opnieuw zo om zich heen 

slaat. Maar kijk eens om u heen, naar 

datgene wat we wél hebben en elke dag 

mogen ontvangen.  

 

God danken in alles, is ook God danken 

in moeilijke en onzekere tijden. Juist nu 

mogen we met elkaar dankbaar zijn! 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 46 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 100: 4 (groep 1-8) 

zondag  

8 november 

 

 

juf Klazien, 53 jaar 

 

 

 

maandag  

9 november 

 

 

 

dinsdag  

10 november 

 

 

 

woensdag   

11 november   

 

 

Dianne L, 10 jaar 

Thijs L, 11 jaar 

donderdag  

12 november 

 

 

 

vrijdag  

13 november 

 

 

 

 

 

zaterdag  

14 november 

 

 

 

agenda – week 45  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 1: 2 (groep 5-8) 

zondag  

1 november 

 

 

 

maandag  

2 november 

 

 

 

dinsdag  

3 november  

 

 

 

woensdag   

4 november  

 

 

dankdag 

donderdag  

5 november 

 

 

Giel B, 10 jaar 

Lisa H, 11 jaar 

vrijdag  

6 november 

 

 

Robin W, 9 jaar 

zaterdag  

7 november 

 

 

 
 

 

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


 

 

Parro 

Onze proefperiode zit erop! Het voelt al heel ‘gewoon’ om met 

Parro te kunnen communiceren en bovendien geeft het ook 

veel mogelijkheden. In de laatste MR-vergadering is unaniem 

ingestemd met het kopen en gebruiken van Parro. Binnenkort 

spreken we met het team verder over hoe lang we de 

communicatie nog dubbel doen (Parro en mail) en overige 

vragen. We zullen u over eventueel gemaakte besluiten op de 

hoogte brengen. 

 

 

ouderbijdrage 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een 

ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan allerlei 

zaken rondom school. Te denken valt aan een boek met het 

Kerstfeest, het sinterklaasfeest, Pasen etc. Kortom schoolzaken 

die buiten de overheidvergoeding vallen en die zonder deze 

bijdrage niet te realiseren zijn. Vandaar dat uw bijdrage van 

grote waarde is! De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

 voor één schoolgaand kind €30,- 

 voor twee schoolgaande kinderen€50,- 

 voor drie of meer schoolgaande kinderen €65,- 

 

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart betaald). 

Sinds vorig schooljaar maken we gebruik van ‘Schoolkassa’. 

Een systeem dat gekoppeld is aan Parro en dat ons erg veel 

administratief werk uit handen neemt. Binnenkort krijgt u per 

gezin een bericht via Parr. Hierin is een betaalverzoek 

opgenomen en kunt u makkelijk via Ideal of SEPA de 

ouderbijdrage overmaken. 

 

 

tevredenheidspeiling – vragenlijst 

Elke dag werken we hard om goed onderwijs te geven aan onze 

leerlingen, uw kind(eren). Onderwijs dat hen voorbereidt op de 

wereld van vandaag en morgen; een wereld die vraagt om 

mensen die veel weten (kennis), veel kunnen (vaardigheden) en 

een sterke persoonlijkheid (identiteit) hebben.  

 

Veel dingen gaan goed en andere dingen kunnen nog beter. 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over het onderwijs op 

de Ichthusschool. We zouden het daarom fijn vinden als u de 

enquête wilt invullen. U kunt vanaf medio november deze 

tevredenheidspeiling invullen via het ouderportaal. 

 

geboren 

Op 7 oktober heeft Nora (groep 1/2a) een broertje gekregen: 

Nick Joël. Samen met papa, mama en Viënne kunnen ze van 

hem gaan genieten. We willen jullie van harte feliciteren en 

Gods zegen in de opvoeding toewensen!  

 

 

dankdag 

Woensdag 4 november vieren we dankdag met elkaar, we 

mogen Hem in alles danken! Juist in deze tijd is er ook zoveel 

om dankbaar voor te zijn. Helaas kunnen we dit jaar niet fysiek 

aansluiten bij een kerkdienst, natuurlijk wel online.  

 14.30u Ds. E. van den Noort - Grote kerk  

 14.30u Ds. Verhoef – de Fontein 

 14.30u Ds. J.J.G. den Boer – CGK Nijkerk 

 

Op school vieren we ook met elkaar dankdag. Dit doen we in 

de vorm van een praise met de onderbouw en een praise met 

de bovenbouw. Dit jaar sluit de dominee bij de bovenbouw 

aan. 

 

 

zwangerschapsverlof juf Lisanne 

Juf Lisanne gaat bijna met zwangerschapsverlof (donderdag 12 

november); een periode om voor te bereiden op de komst van 

de baby.  

 

De vervanging voor groep 1/2a wordt gedaan door juf Linda 

van den Born, zij zal zich binnenkort aan u voorstellen. In groep 

3 zal juf Erica op maandag lesgeven en juf Heleen op dinsdag 

t/m vrijdag. De ouders hebben hierover bericht gekregen. 

 

We willen haar en haar man Henrico een fijne tijd toewensen! 

 

 

schoenendoosactie - herinnering 

Graag herinneren we u aan de mooie schoenendoosactie! We 

hebben al mooie schoenendozen binnen gekregen, maar 

natuurlijk is er nog plek voor meer!  

 

U kunt de schoenendoos nog t/m donderdag 5 november  

inleveren om zo kinderen in armoede te helpen. 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Handle with care 

Vanaf 2 november 2020 doen wij mee aan het project ‘Handle 

with Care’ waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van 

dit project is om een leerling, die huiselijk geweld heeft 

meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende 

dag op school een veilige omgeving te bieden. 

  

Leerkrachten kunnen de leerling dan op veilige en stabiele 

wijze de ondersteuning geven die hij of zij nodig heeft. Doordat 

op school de passende ondersteuning wordt geboden, kan het 

stressniveau van de leerling dalen, kan de leerling sneller 

herstellen en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de 

leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de 

politie onze contactpersonen door middel van een ‘Handle 

with Care-signaal’. 

  

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt 

ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens 

door aan de intern begeleider/aandacht functionaris waar de 

leerling op school zit: 

 De naam van de leerling; 

 De geboortedatum van de leerling; 

 Het signaal ‘Handle with Care’. 

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de 

politie niet aan ons mee. 

De intern begeleider/aandacht functionaris die het signaal 

ontvangt bepaalt met welke collega’s de informatie wordt 

gedeeld, om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden 

die nodig is. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets op een 

later moment opnieuw maken, of mag hij of zij even “zichzelf 

zijn” tijdens de les. 

  

Wij gaan heel zorgvuldig met het signaal van de politie om. Het 

signaal zal alleen gedeeld worden met die collega’s die 

hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien wordt het 

signaal niet geregistreerd of opgeslagen in een systeem omdat 

dit niet noodzakelijk is. Het doel van is immers puur om de 

leerling de dag na een incident de ondersteuning te bieden die 

hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te 

vinden. 

  

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact 

met ons op. 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://hervormdnijkerk.nl/kerkdiensten/
https://defontein-nijkerk.nl/
https://www.cgk-nijkerk.nl/modules/diensten/live.php
https://schoenendoosactie.nl/

