
En word niet aan deze wereld 

gelijkvormig, maar word innerlijk 

veranderd… 

Romeinen 12:2a 

 

Afgelopen dinsdagmiddag hadden we 

onze jaarlijkse identiteitsmiddag van de 

HSN; dit jaar digitaal. Twee 

gastsprekers schoven aan, Jurjen ten 

Brinke en Willemijn de Weerd. Na de 

tijd spraken we in kleine groepjes door 

in Teams. 

 

Jurjen sprak onder andere over 

verschillende vormen van identiteit. We 

richten ons vaak op de wereld, zonder 

fundament: ik ben wie ik voel dat ik 

ben, ik ben wie ik wil zijn dat ik ben…   

 

Willemijn sprak over armoede in 

Armenië, de uitzichtloze situaties. Ook 

die wij wel eens hier hebben of onze 

kinderen in de klas. Hoe ga je daar mee 

om? 

 

Met elkaar mochten we bewust 

worden: God is machtig, we mogen 

Jezus zien in anderen. We mogen met 

de ogen van Jezus naar de kinderen 

kijken. Onze identiteit mogen wij in 

Hem door Zijn Woord vinden. Dat is 

een fundament én geeft innerlijke 

verandering. 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 44 

lied van de 

week 

 

 

Opwekking 446 - daar is kracht (groep 3-8) 

zondag  

25 oktober  

 

 

 

 

 

 

maandag  

26 oktober  

 

 

 

dinsdag  

27 oktober  

 

 

 

woensdag   

28 oktober  

 

 

Marie-Lou B, 8 jaar 

donderdag  

29 oktober  

 

 

Rebecca T, 11 jaar 

Susanna T, 11 jaar 

vrijdag  

30 oktober  

 

 

 

 

 

zaterdag  

31 oktober  

 

 

 

agenda – week 42  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 106:2 (groep 5-8) 

zondag  

11 oktober 

 

 

Ninthe W, 5 jaar 

maandag  

12 oktober 

 

 

juf Naómi, 32 jaar 

dinsdag  

13 oktober 

 

 

juf Erica, 30 jaar 

woensdag   

14 oktober 

 

 

 

donderdag  

15 oktober 

 

 

 

vrijdag  

16 oktober 

 

 

Aron B, 9 jaar 

zaterdag  

17 oktober 

 

Daan D, 9 jaar 

start herfstvakantie! 
 

 

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 

Koen S (6 jaar) is in de vakantie jarig, van harte gefeliciteerd! 

 

terugkoppeling ontruimingsoefening 

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we de 

ontruimingsoefening gedaan. Alle kinderen waren voorbereid. 

Dit keer was het wel anders dan voorgaande jaren. Enkele 

groepen speelden namelijk buiten, wat doe je dan? En we 

hadden dit jaar ook twee leerlingen verstopt in de school. Het 

kan namelijk gebeuren dat leerlingen vanuit angst in een 

hoekje duiken. Het is belangrijk om als bhv’er alles goed te 

controleren. We zullen met de bhv’ers evalueren en 

concluderen wat goed gaat en wat we nog kunnen verbeteren. 

We zullen dit schooljaar, naar verwachting, ook nog een 

ongeplande ontruimingsoefening doen.   

 

 

luizencontrole – thuis  

Na elke vakantie is er op dinsdagmiddag luizencontrole. 

Vanwege COVID-19 is hier abrupt een einde aan gekomen. 

Toch vinden we het wel belangrijk om het goed in de gaten te 

houden. Daarom willen we u vragen om thuis met enige 

regelmaat uw kind(eren) te checken op luizen. Hoe u dat doet? 

Dat kunt u vinden via deze link.  

 

Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) luizen heeft, wilt u dit dan 

melden bij de leerkracht van uw kind? We zullen dan twee 

ouders uitnodigen om na een korte tijd de groep op school 

nog eens te checken. Alvast hartelijk dank!  

 

 

corona? 

Bij ons op school gaat het ook meer spelen, collega’s die 

moeten testen en groepen die daardoor thuis komen te zitten. 

Dit was natuurlijk te verwachten. Mocht een test positief zijn, 

dan laten we dat uiteraard aan u weten.  

 

Ditzelfde geldt ook andersom. Is er in uw gezin sprake van 

corona, dan horen wij dat graag! Dit geldt dus ook als het gaat 

om een broer, zus, vader, moeder etc. Maar ook, wanneer een 

tweede positieve test in het gezin bekend is. U kunt ons 

bereiken door te bellen, een Parro-bericht te sturen of dit te 

mailen naar directie.ichthus@hsn-scholen.nl  

 

Allemaal veel gezondheid toegewenst! 

nieuws vanuit de MR 

Bij de MR zijn berichten binnengekomen van ouders met 

vragen over het continurooster. We horen van ouders dat het 

goed bevalt en de vraag of we het continurooster voor vast 

kunnen invoeren wordt regelmatig gesteld. De 

personeelsgeleding van de MR is zich inmiddels aan het 

oriënteren op welke stappen nodig zijn om in dit proces tot 

een keuze te komen. Via de nieuwsbrieven zullen we u hierover 

steeds informeren. 

Naast dat we in de MR bezig zijn met dit vraagstuk, buigen we 

ons dit jaar ook over onder andere de verkeersveiligheid 

rondom de school. Ook hierover informeren we u via de 

nieuwsbrief. 

 

 

overblijfouders gezocht! 

We zijn bezig met een nieuw overblijfrooster vanaf de 

herfstvakantie. Aangezien we meer ouders willen gaan 

inzetten, zijn we op zoek naar ouders die ons een handje willen 

helpen!  

 

U hoeft niet wekelijks te kunnen, maar misschien kunt u wel zo 

nu en dan eens helpen en krijgen we daarmee het rooster rond. 

De overblijf vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Heeft u ergens een momentje over? Laat het ons weten 

of vraag voor meer informatie bij Thessa Landman 

(t.landman@hsn-scholen.nl).   

 

 

werken in de tuin 

Al een aantal weken is er op donderdagmiddag hard gewerkt 

op het schoolplein en in de tuin. We zien leerlingen zichtbaar 

genieten. Het seizoen voor nu stopt met de herfstvakantie. De 

planten binnen in de school worden nog wel verder verzorgd. 

Vanaf maart 2021 wordt het werken in de tuin weer opgepakt 

door meester Diederik, juf Marisha en een aantal leerlingen uit 

de groepen. 

 

 

ingezonden 

- oproep van de Triangel: invalkrachten en vrijwilligers 

gezocht; 

- flyer kunst lokaal 

 

 

schoenendoosactie 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? 

Meer dan je denkt! Die leuke Barbie, stoere 

auto of grappige knuffel van zolder… Ze 

laten een kind op Lesbos hoopvol 

glimlachen. Met de pennen en schriftjes die 

jij persoonlijk hebt uitgezocht, kan een 

jongen of meisje in Sierra Leone weer naar 

school! Jouw schoenendoos is zo’n 

bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat 

behandelen. Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een 

simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. 

 

Als Ichthusschool doen we mee aan de schoenendoosactie, 

zodat we ons samen inzetten voor onze naasten. Uw kind krijgt 

volgende week een folder mee van de schoenendoosactie. De 

actie houdt in dat we ons speelgoed en geld delen met een 

kind dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. 

De actie is geheel vrijwillig, u zou er ook voor kunnen kiezen 

om 1 doos per gezin te vullen, maar hoe meer dozen er 

gemaakt worden hoe meer kinderen we een kostbaar geschenk 

kunnen geven. 

  

Wilt u vooraf de folder goed doorlezen? Er staat precies in 

waarmee u de doos kunt vullen. Aan de folder zit een geld-

envelop waarop u kunt aangeven of u de bijdrage van €5,- 

overmaakt of dat u die bijdrage in de envelop doet. Deze 

bijdrage is voor de organisatie- en transportkosten.  

  

Alle kinderen mogen hun doos thuis versieren en vullen. In de 

herfstvakantie kan er dus lekker verzameld en geknutseld 

worden. Graag ontvangen wij de gevulde en versierde 

schoenendoos met envelop uiterlijk 5 november 2020 op 

school. Geef je schoenendoos aan je juf/meester. 

 

We willen de schoenendozen op woensdag 11 november 

inleveren, vindt u het leuk om met een auto vol schoenendozen 

naar Ermelo te rijden tussen 12.30 – 15.00 uur? Laat het weten 

aan juf Lisanne (l.beekhuis@hsn-scholen.nl of stuur een Parro).  

  

Wij hopen op heel veel schoenendozen, zodat wij ook heel veel 

kinderen blij kunnen maken! 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
mailto:t.landman@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Vanuit-De-Triangel-invalkrachten-en-vrijwilligers-gezocht.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/10/flyer-kunstlokaal.pdf
https://schoenendoosactie.nl/
mailto:l.beekhuis@hsn-scholen.nl

