
Ik bad tot de God van de hemel 

Nehemia 2:4b 

 

Deze week stond ik in de ochtend aan de 

kant van de onderbouw. De jongste kinderen 

mocht ik daar verwelkomen en voor 

sommigen was dat best spannend. Eén van 

de eerste echte schooldagen of een 

wenmorgen. Voor de ander is het naar 

binnen gaan al ‘heel normaal’. Sterker nog: ze 

hebben de mooiste verhalen om te vertellen.  

 

Soms dan geef je opmerkingen die anderen 

aan het denken zet, zo ook deze week. Ik zei 

tegen een leerling: ‘Je kiest vanmorgen wel 

voor het uitdagende paadje.’ Later die dag 

ontving ik van vader n.a.v. deze uitspraak een 

bemoedigend woord. Het deed hem denken 

aan een preek over Nehemia die zijn stad 

weer moest herbouwen. Nehemia vond het 

moeilijk en bad tot God. Nehemia leidde een 

biddend leven om volledig op God te 

vertrouwen. In de preek kwam de zin naar 

voren: ‘op de weg van de meeste weerstand 

ligt de grootste zegen…’  

 

Momenteel hebben we het allemaal niet 

gemakkelijk en verlangen we – wellicht 

helemaal na zo’n fantastisch schaatsweekend 

– naar het ‘normale’ leven. Laten we net als 

Nehemia leven als een biddende bouwer, het 

thema van biddag, 10 maart. 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 9 

lied van de 

week 

 

Psalm 136 : 1 (groep 1-8) 

zondag  

28 februari 

 

 

 

 

 

maandag  

1 maart 

 

 

 

 

 

dinsdag  

2 maart 

 

 

Nick P, 12 jaar 

woensdag   

3 maart 

 

 

 

donderdag  

4 maart 

 

 

 

vrijdag  

5 maart 

 

 

oudergebedsgroep 

zaterdag  

6 maart 

 

 

Linn V, 10 jaar 

agenda – week 8  

lied van de 

week 

 

LvdK 126 (groep 5-8) 

zondag  

21 februari 

 

 

Stef H, 12 jaar 

maandag  

22 februari 

 

 

 

VOORJAARSVAKANTIE 
 

 

 

jarigen in de vakantie 

22 maart Levi B, 5 jaar 

23 maart Bram D, 5 jaar 

24 maart Noa V, 12 jaar 

25 maart Thirza B, 8 jaar 

26 maart, Anna K, 6 jaar 

26 maart, Loïse S, 6 jaar 

dinsdag  

23 februari 

 

 

woensdag   

24 februari 

 

 

donderdag  

25 februari 

 

 

vrijdag  

26 februari 

 

 

zaterdag  

27 februari 
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start op school, rapport en spreekmomenten 

Wat was het heerlijk om vorige week weer alle kinderen naar 

school te zien komen. Weliswaar flink ingepakt, vanwege de 

sneeuw die ook was gekomen. Het was een bijzondere 

gewaarwording! De school is weer ‘levend’. Het was afgelopen 

maandag daarom ook extra vervelend om niet open te zijn. We 

begrijpen de teleurstelling en het onbegrip daarin. We hopen 

van harte dat we in de komende tijd deze keuzes niet meer 

hoeven te maken. 

 

start op school 

Deze weken staan vooral in het teken van samen een groep zijn 

en het welbevinden van de leerlingen. Daarnaast starten we in 

deze tweede week langzaam met de signalering en zal dit ook 

na de voorjaarsvakantie doorgaan. Er worden toetsen 

afgenomen om te kijken waar we nu staan. Hierdoor kunnen 

we gericht kijken naar wat nodig is voor de kinderen in de 

tweede helft van het schooljaar. Om goed te analyseren en 

plannen op te stellen, zullen we op dinsdag 16 maart een 

studiemiddag hebben. De kinderen zijn dan vrij. 

 

het rapport en spreekmomenten 

Donderdag 1 april krijgen de leerlingen hun rapport mee. In de 

week daarna (5-8 april) zullen de spreekmomenten zijn. 

Hiervan ontvangt u in maart een uitnodiging om in te schrijven 

via Parro. 

 

 

virtuele rondleiding en aanmelden broertje(s)/zusje(s) 

Wat is het fijn dat er toch mogelijkheden zijn om de school te 

laten zien.  

 

Heeft u ook al een virtueel 

rondje door de school 

gelopen? Scan de QR-code 

of klik op het plaatje. 

 

 

 

De aanmeldingen van de broertjes/zusjes ontvangen we ook 

graag weer via het aanmeldformulier. 

 

 

 

 

MR – traject andere schooltijden – planning 

Afgelopen maandagavond hebben we als MR een online 

vergadering gehad. Daar is onder andere het tijdspad verder 

vastgesteld om het traject andere schooltijden met u als 

ouder(s) en verzorger(s) te doorlopen. We nemen u daar graag 

in mee.  

 

In de nieuwsbrieven van maart, uitgezonderd van 4 maart, 

ontvangt u als ouder steeds nieuwe informatie over de stand 

van zaken. Vandaag de eerste keer met daarin de planning wat 

u wanneer kunt verwachten.  

 

In de nieuwsbrief van 18 maart ontvangt u een filmpje. Daarin 

wordt door een afvaardiging van de MR uitgelegd wat de 

aanleiding van het traject is, welke stappen we gaan 

ondernemen en wat de concrete verschillen zijn. U krijgt 

vervolgens een week de tijd (tot en met 25 maart) om 

eventuele vragen n.a.v. het filmpje te stellen.  

 

In de nieuwsbrief van 1 april ontvangt u een aanvullende brief, 

waarin de veel gestelde vragen staan beantwoord. 

Tegelijkertijd ontvangt u ook een uitnodiging om de enquête 

in te vullen, waarin u uw voorkeuren kunt aangeven. We willen 

u vragen om hier zoveel mogelijk aan mee te werken, zodat we 

een weloverwogen keuze kunnen maken. U krijgt hiervoor tot 

en met 8 april de gelegenheid voor.   

 

De MR vergadert vervolgens op 12 april en hoopt daar al een 

besluit te kunnen nemen. We hopen u in de nieuwsbrief van 15 

april het besluit te delen voor het vervolg van de schooltijden 

op de Ichthusschool.   

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

MR Ichthusschool 

 

 

zending 

Elke maandag mogen we ons 

zendingsgeld geven in de klas, maar dit 

kan ook digitaal via de link of QR-code 

 

 

 

geboren 

Op woensdag 27 januari is Luca Nathan geboren. Luca is een 

broertje van Mila (groep 4/5) en Roan (groep 1/2b). 

 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding 

toegewenst! 

 

 

 

ingezonden Nijkerk Sportief en Gezond 
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