
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 

wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 

de kribbe, omdat er voor hen geen plaats 

was in de herberg  

Lukas 2: 7 

 

Deze periode doe ik lesbezoeken op de 

dagopeningen. Het is mooi om te zien hoe 

de verhalen worden verteld en de leerlingen 

samen zingen.  

 

Vorige week was ik in groep 6, waar juf 

Naómi met de kinderen het gesprek voerde 

over de betekenis van kerst. Zo kwam de 

vraag: waar denk je aan bij kerst? Leerlingen 

antwoordden: De geboorte van Jezus, de 

herders, maar ook lichtjes, de kerstboom en 

gezelligheid.  

 

Vervolgens hebben we naar een filmpje over 

Kers(t)mis gekeken. De leerlingen begrepen 

al snel welk onderliggende boodschap hier 

aan te pas kwam. De wereld denkt steeds 

groter, meer versieringen en nog meer 

gezelligheid toevoegen. En daarmee gaat 

juist de betekenis van kerst verloren: de 

geboorte van Jezus.  

 

Wat hebben wij een voorrecht om met 

elkaar te mogen vieren dat Jezus, onze 

Zaligmaker, is geboren. Hij kwam als mens 

naar de aarde, speciaal voor ons. Ik wens u 

allen een gezegende Kerst toe!  

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 1 

lied van de 

week 

 

Psalm 87 : 5 (groep 3-8) 

zondag  

3 januari 

 

 

 

 

 

maandag  

4 januari 

 

 

 

dinsdag  

5 januari 

 

 

Carice D, 11 jaar 

woensdag   

6 januari   

 

 

 

donderdag  

7 januari 

 

 

Ida H, 8 jaar 

vrijdag  

8 januari 

 

Jordy P, 9 jaar 

 

 

 

zaterdag  

10 januari 

 

 

 

agenda – week 51  

lied van de 

week 

 

OTH 389 - Als je gelooft in de Here Jezus (groep 1-4) 

OTH 153 - Ik geloof in God de Vader (groep 5-8) 

zondag  

13 december 

 

 

Femke D, 5 jaar 

maandag  

14 december 

 

 

 

dinsdag  

15 december  

 

 

 

woensdag   

16 december  

 

 

 

donderdag  

17 december 

 

 

13.00u gezamenlijke kerstviering groep 1-8 

 

vrijdag  

18 december 

 

 

12.00u start kerstvakantie 

 

zaterdag  

19 december 

 

Evi B, 5 jaar 
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jarigen in de vakantie 

22-12 Sophie K, 6 jaar 

27-12 juf Eunice, 38 jaar 

28-12 Marent D, 6 jaar 

 Louise M, 9 jaar 

29-12 Ariënne D, 8 jaar 

Daniël K, 8 jaar 

 

Kerst 

Als team hebben we nagedacht hoe we de Kerstviering willen 

vormgeven. We hebben besloten om deze viering op 

donderdagmiddag 17 december te vieren met alle groepen 

in de vorm van een praise. Samen zullen we stilstaan bij het 

wonder van de geboorte van Jezus in het thema ‘Goed 

Nieuws!’. De volgende liederen zullen we met elkaar zingen:  

 Goed Nieuws 

 Een koning is geboren 

 Vrolijk Kerstfeest iedereen 

 Go, tell it on the mountain 

 Kerstnacht boven Bethlehem 

De liederen worden begeleid door twee leerlingen: Carice 

(gitaar) en Elianne (viool). Ook zullen juf Naómi (piano) en juf 

Hilbertine (gitaar) bijdragen aan de muzikale begeleiding. We 

hopen op een mooie viering met elkaar! 

 

Daarnaast zal er in de groepen ook nog een eigen viering 

worden gedaan. Op vrijdagmorgen 18 december krijgen de 

leerlingen wat lekkers en hoeven daarom geen eten en drinken 

mee te nemen.  

 

 

studiemiddag 

Gisteren hebben we met elkaar een studiemiddag gehad. 

Allereerst hebben we ons nieuwe thema voorbereid. De 

groepen 1 t/m 5 hebben het thema ‘ziek zijn’ en alles wat daar 

bij komt kijken. De groepen 6 t/m 8 gaan zich verdiepen in het 

thema ‘politiek’ met het zicht op de verkiezingen in maart.  

 

Ook hebben we met elkaar verder nagedacht over het nieuwe 

rapport / portfolio. We hebben daarvoor diverse wegen met 

elkaar verkend en gesprekken gevoerd. Dit heeft tot veel 

nieuwe vragen geleid waar we als school weer mee verder 

kunnen op ontdekkingstocht. 

 

 

Deelname landelijk onderzoek leergroei 

Onze school bewaart de resultaten van de toetsen in een 

leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsgegevens 

maken we keuzes voor ons onderwijs. Ook kunnen we de 

gegevens van onze kinderen vergelijken met de scores van 

andere scholen. Zo krijgen we een beeld van de ontwikkeling 

van de school op het gebied van rekenen, lezen en taal. 

Deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk 

onderzoek. We hebben contact met de Vrije Universiteit (VU). 

Zij willen onderzoeken hoe onze leerlingen zich in deze 

Corona-tijd zich ontwikkelen ten opzichte van alle kinderen in 

Nederland. Vandaar dat we de onderzoekers toegang willen 

geven tot de resultaten van onze reken- en taaltoetsen. Onze 

gegevens worden verstuurd naar het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl). Zij slaan de resultaten op in een 

veilige omgeving voor het onderzoek door de VU. Daarnaast 

zorgt het CBS ervoor dat leerlingen en de school nooit 

herkenbaar zijn voor de onderzoekers. Er worden namelijk 

geen namen of andere gegevens van uw kind naar het CBS 

gestuurd. Omdat het alleen gaat om het verstrekken van 

anonieme toetsgegevens, hoeven we u niet om uw 

toestemming te vragen. Wel kunt u aangeven dat u bezwaar 

heeft tegen het gebruik van de toetsgegevens van uw kind. Wij 

zullen de gegevens van uw kind dan niet versturen naar het 

CBS. U kunt bezwaar aangeven tot donderdag 17 december 

2020 door een mail te sturen naar de directeur. 

 

 

2e Kerstdag in de Fontein…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van de Ichthusschool wenst u Gezegende 

Kerstdagen toe!  

 

 

 

En een goede jaarwisseling, tot maandag 4 januari 2021! 

 

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