
Want in de hoop zijn wij zalig geworden. 

Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. 

Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij 

dat nog hopen? 

Romeinen 8:24 

 

Geloven in een onzekere tijd, kan dat wel? 

In tijden waarin het echt stormt? Als 

leerkrachten starten wij elke maandag 

met de weekopening. Deze week hadden 

we het over ‘de storm in het leven’. Soms 

lijkt alles tegelijk te komen en zie je geen 

uitweg meer. Of lijkt corona maar niet 

weg te gaan. In een week van dankdag 

komt het nadrukkelijker naar voren en 

vraag je jezelf af hoe je dankbaar kunt 

zijn. En toch… 

 

Het deed mij denken aan het lied 

Amazing Grace (oorspronkelijk 

geschreven door John Newton). Hij kende 

veel onzekerheden en had moeite om te 

geloven. Zijn eerste stap richting het 

aannemen van het geloof was tijdens de 

storm op zee. Hij overleefde de storm als 

enige, maar besefte dat hij hulpeloos was 

en God hem enkel en alleen kon redden.  

 

Dat is precies zoals we – ook in tijden van 

de storm – mogen opzien naar onze God, 

de Vader in de hemel. Wij zijn hulpeloos 

en alleen Hij redt ons door het kruis! Wat 

een genade… 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 48 

lied van de 

week 

 

 

Gezang L: 1 (groep 3-8) 

zondag  

22 november 

 

 

Bob H, 10 jaar 

 

 

maandag  

23 november 

 

 

 

dinsdag  

24 november 

 

 

 

woensdag   

25 november   

 

 

Gerrit (conciërge), 63 jaar 

donderdag  

26 november 

 

 

Justine R, 8 jaar 

Lydia B, 11 jaar 

vrijdag  

27 november 

 

Britt W, 12 jaar 

 

 

 

zaterdag  

28 november 

 

 

 

agenda – week 47  

lied van de 

week 

 

 

OvK 241 – van A tot Z (groep 5-8) 

zondag  

15 november 

 

 

 

maandag  

16 november 

 

 

19.45u MR vergadering 

dinsdag  

17 november  

 

 

adviesgesprekken VO (groep 8) 

Max H, 8 jaar 

woensdag   

18 november  

 

 

adviesgesprekken VO (groep 8) 

Sanne B, 10 jaar 

donderdag  

19 november 

 

 

adviesgesprekken VO (groep 8) 

Anna B, 11 jaar 

 

vrijdag  

20 november 

 

 

 

zaterdag  

21 november 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Obp-9BEZe1c
http://ichthus.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0


 

 

 

sinterklaas 

Het jaar loopt anders dan anders, 

maar sinterklaas komt zeker een 

bezoekje brengen aan de 

Ichthusschool en wel op vrijdag 4 

december!  

 

surprise-avond 

Normaal gesproken hebben we een 

surprise-avond. Die gaat dit jaar niet door vanwege de 

coronamaatregelen. Wel zorgen de pieten van sinterklaas 

ervoor dat de school een feestelijke tint heeft voor het 

ontvangst van sinterklaas. 

 

schoen zetten 

Alle leerlingen mogen ook dit jaar hun schoen zetten op 

maandag 30 november. 

 

lootje trekken (groep 5 – 8) 

De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken morgen lootjes. 

Dinsdag 1 december 2020 komen er tafels in de hal waarop de 

kinderen hun surprise kunnen zetten. Er is zo voor alle kinderen 

gelegenheid om de surprises te bewonderen.  

 

aankomst sinterklaas 

Dit jaar komt de sint met één piet bij ons op school, maar 

helaas mogen de ouders niet bij zijn aankomst aanwezig zijn. 

Ook weten we dat de sint dit jaar ietsje later komt. Daarom 

zullen we eerst naar binnen gaan en bij het seintje dat de sint 

eraan komt, zullen we met alle leerlingen en leerkrachten de 

sint op het plein ontvangen. 

 

groep 1 – welkom van 8.30-10.15u!  

De leerlingen van groep 1 zijn normaliter vrij op vrijdag. 

Natuurlijk zijn zij van harte welkom om op vrijdag naar school 

te komen. Juf Ellen zal aanwezig zijn voor de kinderen van 

groep 1/2a en juf Tessa voor groep 1/2b. De kinderen van 

groep 1 zijn om 8.30u welkom en mogen tussen 10.15u en 

10.30u weer worden opgehaald (bij het kleuterplein). In die 

tussentijd zal de sint met zijn piet bij deze groepen langs zijn 

geweest. Om 10.15u gaat groep 2 in z’n geheel weer naar juf 

Tessa. 

  

 

 

anekdote 

Met regelmaat werken kinderen aan de bar, zo ook 

gisterochtend. Deze leerlingen waren bezig met het verwerken 

van de tekst van begrijpend lezen.  

 

Luna zei: 

“Dat is toch niet leuk, nu willen ze de echte dolfijnen vervangen 

voor robotdolfijnen in de dierentuin. Dan gaan we straks niet 

meer naar een dierentuin, maar naar een robottuin!” 

 

 

juf Linda 

Beste ouders/verzorgers van de Ichthusschool, 

 

Mijn naam is Linda van 

den Born. Sinds twee 

jaar ben ik inval-

leerkracht bij de HSN-

scholen in Nijkerk. Dit 

doe ik met veel plezier, 

mijn hart ligt bij 

kleuters. Op maandag 

werk ik op de Horizon 

in Nijkerkerveen, in 

groep 1/2a. Ik heb al 

op veel scholen 

ingevallen, maar nog niet op de Ichthusschool. Vanaf 18 

november ga ik het zwangerschapsverlof doen voor juf 

Lisanne, op woensdag en donderdag. Mijn duo collega wordt 

dus Ellen. 

 

Onze drie kinderen hebben ook op de Ichthusschool gezeten, 

de school is mij dus niet geheel onbekend.  Onze kinderen zijn 

nu inmiddels volwassen. Ik woon zelf vlakbij, in Groot Corlaer. 

Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, tuinieren en (voor)lezen. 

Dinsdag 10 november heb ik al een dag meegekeken om zo de 

kinderen te leren kennen en de samenwerking met Ellen te 

bespreken. Het was een leuke dag. 

Ik heb er zin in! 

 

Tot ziens 

Met vriendelijke groet, 

Linda van den Born 

 

 

ouderbijdrage – herhaling  

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.  

 

U heeft 2 november via Parro een betaalverzoek gekregen. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

tevredenheidspeiling – vragenlijst – herhaling  

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 heeft op 10 november het verzoek gekregen voor het 

invullen van de tevredenheidspeiling, die wij u zeker aanraden. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/

