
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 

en Zijn gerechtigheid, en al deze 

dingen zullen u erbij gegeven worden. 

Mattheüs 6:33 

 

Misschien kent u deze tekst wel uit het 

lied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. 

Een lied dat mij de laatste tijd wel vaker 

bezighoudt. Het is een prachtig lied om 

te luisteren en te spelen. Hoe vaker ik 

dit lied luister, hoe meer betekenis het 

krijgt.  

 

We krijgen van God alles, ook in onze 

zorgen, twijfels en vragen. In het eind 

van Mattheüs 6 wordt daar uitgebreid 

aandacht besteed, lees het gerust eens 

door. 

 

Iedere dag opnieuw krijgen we van 

Hem een dag met nieuwe moed en 

nieuwe kracht. Laten we zo iedere dag 

opnieuw voor elkaar zorgen, elkaar in 

het oog houden en genieten van de 

mooie momenten!   

 

 

“Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij 

zult het zien, klopt en de deur zal voor 

u opengaan. Hallelu, halleluja.” 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 5 

lied van de 

week 

 

Gezang A : 8 (groep 3-8) 

zondag  

31 januari 

 

 

 

 

 

maandag  

1 februari 

 

 

Mirthe S, 11 jaar 

dinsdag  

2 februari 

 

 

VO-adviesgesprekken groep 8 (online) 

Izara N, 12 jaar 

woensdag   

3 februari 

 

 

VO-adviesgesprekken groep 8 (online) 

donderdag  

4 februari 

 

 

VO-adviesgesprekken groep 8 (online) 

vrijdag  

5 februari 

 

 

 

 

 

zaterdag  

6 februari 

 

 

Loïs B, 7 jaar 

Maaike D, 7 jaar 

agenda – week 4  

lied van de 

week 

 

Opwekking 733 Tienduizend redenen (groep 5-8) 

zondag  

24 januari 

 

 

 

maandag  

25 januari 

 

 

Lize B, 12 jaar 

dinsdag  

26 januari 

 

 

Tygo R, 6 jaar 

Saartje L, 9 jaar 

Emy G, 10 jaar 

woensdag   

27 januari 

 

 

 

donderdag  

28 januari 

 

 

 

vrijdag  

29 januari 

 

 

 

zaterdag  

30 januari 
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open morgen – 27 januari 2021 – digitale rondleiding! 

Elk jaar hebben we op de laatste woensdag van januari een 

open morgen gepland. Dit keer zullen we een digitale 

rondleiding verzorgen! In de afgelopen week hebben we hier 

de nodige voorbereidingen voor genomen.  

 

In de stad Nijkerk komt een advertentie met de QR-code te 

staan, evenals op onze website en Facebookpagina. Kent u 

ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun 

kind(eren)? Wijs hen gerust op onze school via de digitale 

rondleiding of laat hen contact opnemen met onze school. Zij 

kunnen altijd mailen naar directie.ichthus@hsn-scholen.nl of 

bellen met 033-2462242 

 

Heeft u nog een zoon / dochter die volgend schooljaar op 

school komt, maar nog niet heeft aangemeld? Aanmelden kan 

via onze website middels het aanmeldformulier! 

 

 

De nationale voorleesdagen 2021 – van start! 

De nationale voorleesdagen van 

2021 is gisteren gestart en deze 

loopt door t/m 30 januari 2021. 

Lezen is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Zo leren 

zij hoe je een zin goed op kunt 

bouwen, maar door te praten over het 

boek worden zij ook gestimuleerd 

om actief met taal aan de slag te 

gaan. Het belangrijkste is dat 

voorlezen vooral leuk moet zijn en 

waar je als ouder en kind samen van kunt genieten. Wilt u meer 

weten over de voorleesdagen van 2021, kijk dan snel op de 

website! 

 

Wist u dat u bij de Nijkerkse bibliotheek kosteloos boeken kunt 

reserveren voor uw kind, mits uw kind lid is van de bibliotheek? 

Bovendien is een lidmaatschap voor uw kind gratis aan te 

vragen.  

 

Ook kunt u bij de bibliotheek knutselpakketten ophalen. Deze 

worden door kunst-lokaal aangeboden.  

 

 

 

tevredenheidspeiling – terugblik  

Afgelopen november hebben we onder u als ouders een 

tevredenheidspeiling gehouden. De onderdelen die hierin 

bevraagd zijn:  

• De sfeer op school 

• De lessen 

• Informatie en communicatie 

• Rapportcijfer van ouders aan de school 

• Reflectie op de coronaperiode, o.a. schoolsluiting 

(eigen school specifieke toevoeging) 

• Vragen vanuit de MR, o.a. thematisch onderwijs en 

identiteit (eigen school specifieke toevoeging) 

• Open vragen 

 

Wij waarderen de responspercentage (65%) én de scores die u 

aan ons heeft gegeven enorm. In het algemeen geeft u de 

Ichthusschool een rapportcijfer van een 7.8! Daar zijn wij enorm 

trots op, heel hartelijk dank! 

 

Bent u benieuwd naar de uitgebreide resultaten en de 

toelichting daarop? Die kunt u hier lezen! 

 

 

 

KSG themaweek 

Eind januari is jaarlijks HSN-breed onze themaweek Kerk-

School-Gezin gepland. Aangezien we momenteel nog 

thuisonderwijs geven én voor de kerken ook beperkende 

maatregelen gelden, hebben we moeten besluiten deze KSG-

week uit te stellen. We hopen dat dit later in het jaar nog een 

plek te geven. 

 

 

 

VO-adviesgesprekken groep 8 

Binnenkort zijn de definitieve adviesgesprekken. U ontvang 

hierover van de leerkrachten een digitale uitnodiging met de 

daarbij behorende instructies.  

 

Weet uw zoon/dochter nog niet naar welke school hij/zij wilt? 

Momenteel zijn er veel digitale rondleidingen te vinden op de 

websites van de scholen. Voor meer informatie, kijk dan op 

www.vanbasisnaarbrug.nl  

 

 

zendingsgeld – helpt u mee? 

Onze kinderen nemen op de maandagen hun zendingsgeld 

mee. Dat is altijd erg fijn, omdat we zo ook kunnen zorgen voor 

anderen. We geven namelijk ons zendingsgeld aan Woord en 

Daad, Zending over Grenzen en hebben natuurlijk ons 

sponsorkind Kidist. Om dit te kunnen blijven doen, is er 

natuurlijk geld nodig, maar door de lockdown (en de 

verlenging ervan) komt er nu niets meer binnen. Dit betekent 

automatisch dat ons potje ondertussen leeg raakt… 

 

Helpt u mee, zodat wij samen onze naasten kunnen helpen? U 

kunt met uw kind(eren) het zendingsgeld overmaken middels 

de QR-code (scan deze met de camera app op uw telefoon) of 

gebruik deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alvast hartelijk dank! 
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