
We willen u en jou een Gezegend nieuwjaar 

toewensen met de zegenbede uit de Week 

van Gebed (2016) 

 

Gezegend je vingers 

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 

 

Gezegend je oren 

dat zij het geroep van hen die pijn 

hebben zullen horen. 

 

Gezegend je ogen 

dat zij in ieder mens het verhaal van God 

mogen zien. 

 

Gezegend je schouders 

dat zij tot steun mogen zijn. 

 

Gezegend je lippen 

dat zij troost mogen spreken. 

 

Gezegend je handen 

dat zij liefde mogen ontvangen en 

doorgeven. 

 

Gezegend je voeten 

dat zij vrede mogen brengen waar ze 

gaan. 

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest 

 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 3 

lied van de 

week 

 

Psalm 136 : 1 (groep 1-8) 

zondag  

17 januari 

 

 

 

 

 

maandag  

18 januari 

 

 

 

dinsdag  

19 januari 

 

 

 

woensdag   

20 januari 

 

 

 

donderdag  

21 januari 

 

 

 

vrijdag  

22 januari 

 

 

 

 

 

zaterdag  

23 januari 

 

 

 

agenda – week 2  

lied van de 

week 

 

LvdK 126 (groep 5-8) 

zondag  

10 januari 

 

 

Jacob L, 12 jaar 

Jeremy (stage ICT), 18 jaar 

maandag  

11 januari 

 

 

 

dinsdag  

12 januari 

 

 

Luna B, 10 jaar 

woensdag   

13 januari 

 

 

 

donderdag  

14 januari 

 

 

Ilya B, 5 jaar 

Pelle H, 6 jaar 

vrijdag  

15 januari 

 

 

Wilco G, 12 jaar 

zaterdag  

16 januari 

 

 
 

 

 

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


 

 

babynieuws! 

Op zaterdag 19 december 2020 

hebben juf Lisanne (groep 1/2a en 

groep 3) en haar man Henrico een 

zoon gekregen! Zij zijn trotse 

ouders van Ties Hendrik Matthijs en 

noemen hem Ties.  

 

Wilt u nog een kaartje sturen naar 

de juf en haar man, dat kan! Het 

adres: Dopperstraat 66, 3752JH, 

Bunschoten-Spakenburg. 

 

Op vrijdag 11 december 2020 is Sanne geboren. Sanne is een 

zusje van Bram (groep 1/2a).  

 

Op zaterdag 26 december 2020 is Bodi Benjamin geboren. 

Bodi is een broertje van Ninthe (groep 1/2a). 

 

Allen van harte gefeliciteerd en een Gezegende opvoeding 

toegewenst! 

 

 

Even voorstellen…  

juf Diana 

Ik ben Diana Koelewijn en werk 

sinds de zomervakantie op de HSN 

scholen. Van dinsdag tot en met 

vrijdag werk ik op de Horizon in 

Nijkerkerveen, daar sta ik voor een 

kleutergroep en ben ik coördinator 

van de onderbouw. Tijdelijk werk ik 

nu op maandag in groep 3 van de 

Ichthusschool, dit is vervanging 

wegens ziekte. Ik vind het leuk om 

deze manier verschillende scholen 

en teams te leren kennen.. Naast 

mijn werk ben ik moeder van 6 

kinderen (die allemaal volwassen zijn) en trotse oma van een 

kleindochter. U zult begrijpen  dat ik me door de combinatie 

van werk en gezin nooit hoef te vervelen. Heleen is 

eindverantwoordelijk voor groep 3 dus zij zal de meeste 

contacten met ouders hebben. Op maandag ben ik te bereiken 

via Parro. 

 

juf Mariëlle 

Graag wil ik mij aan u voorstellen.                                         

Mijn naam is Mariëlle Ruitenberg- 

van den Ham, een trotse moeder 

van twee stoere mannen, Sven van 

14 en Beorn van 10, en getrouwd 

met Roland. Ik houd erg van lezen, 

wandelen, voetbal, knutselen, 

koken, gezelligheid en onze 

honden. Sommige ouders zullen mij 

al van gezicht kennen aangezien ik 

ook in Nijkerk woon. 

 

Na 25 jaar te zijn vastgeroest in de IJzerwaren en   

Gereedschappen branche en al een decennia te roepen dat als 

ik het had geweten ik liever onderwijzer i.p.v. ondernemer was 

geworden, ben ik in 2018 de uitdaging aangegaan om de 

opleiding onderwijsassistent te gaan volgen. In maart 2019 ben 

ik begonnen met dit prachtige beroep en ik heb hier geen 

seconde spijt van gehad. 

 

Vanaf januari mag ik deel uitmaken van het team van deze 

mooie school en komt u mij tegen bij de groepen 3 en 4/5. 

En onder het motto je bent nooit te oud om te leren, start ik in 

februari ook met de Pabo. Ik kijk ernaar uit om u en uw 

kinderen te mogen ontmoeten.  

 

Met lieve groet, Marielle Ruitenberg- van den Ham 

 

 

open morgen – 27 januari 2021 

Elk jaar hebben we op de laatste woensdag van januari een 

open morgen gepland. Dit keer kan het helaas niet doorgang 

vinden zoals we jaarlijks gewend zijn. Wel hebben we een 

alternatief als HSN-scholen en hopen dit in de volgende 

nieuwsbrief kenbaar te maken.  

 

De open morgen is bedoeld om alle ouders die op zoek zijn 

naar een passende school voor hun zoon / dochter de 

gelegenheid te bieden zich te oriënteren. Kent u deze ouders? 

U mag hen altijd in contact brengen, zodat zij een oriënterend 

gesprek kunnen plannen.  

 

Het aanmelden van een nieuwe leerling kan ook via onze 

website middels het aanmeldformulier. 

Dank voor uw hulp! 

Het thuisonderwijs loopt bij iedereen anders. We weten dat we 

een groot beroep op u doen om uw kind te begeleiden in 

zijn/haar werk. We willen onze grote dank uitspreken voor alles 

wat u doet voor uw kind(eren). Heel hartelijk dank! 

 

Software tijdens lockdown  

Deze week zijn we weer begonnen met het thuisonderwijs. We 

maken veel gebruik van de digitale mogelijkheden. Fijn dat we 

deze mogelijkheden hebben. Softwareprogramma’s zoals 

Basispoort en Snappet worden veel gebruikt. Voor de 

informatievoorziening maken we gebruik van Parnassys of 

Parro. Doordat alle scholen in Nederland gebruik maken van 

deze softwaremogelijkheden kan het zijn dat deze 

programma’s op sommige momenten overbelast zijn. Dat was 

bijvoorbeeld maandag direct het geval. Vaak werkt het na 

enige tijd weer. We vragen uw begrip hiervoor. 

 

Het middagprogramma 

Tijdens de lockdown richten we ons voornamelijk op het 

ochtendprogramma. De kinderen werken ongeveer 2 uur lang 

aan rekenen, taal, spelling en/of begrijpend lezen. Via de 

volgende site kunnen kinderen ook ‘s middags op een 

verantwoorde manier online leren en fun beleven. Overigens is 

dit geen verplichting. Het wordt als tip aangeboden. 

 

Ook Nijkerk Sportief en Gezond richt zich op diverse 

activiteiten. Zo bieden zij op vrijdag 15 januari van 10.00-

11.30u een Online Escape Room aan voor kinderen van groep 

3 t/m 8. Dit doen zij door middel van beweegspelletjes. Het is 

te volgen via de livestream (net als vorig jaar met de 

Koningsspelen) via hun YouTube Kanaal. 

 

GGD – ook te bereiken tijdens de lockdown! 

Tijdens de lockdown valt de structuur weg, is er minder contact 

en zijn er wellicht zorgen over de gezondheid. Op 

www.groeigids.nl en www.nji.nl/coronavirus is veel informatie 

te vinden en u kunt ook chatten om samen te sparren. Ook 

kunt u altijd mailen naar ggd@vggm.nl of te bellen naar 088-

3556000 tussen 9.00-17.00u.  
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