
Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze 

grepen moed voor het goede werk. 

Nehemia 2:18b 

 

We zijn na een week van vakantie weer op 

school. Een week waarin we mochten genieten 

van de zon en konden uitrusten van alle 

schakelmomenten van de afgelopen periode. 

 

Als leerkrachten merken we hoe fijn het is om 

de kinderen weer te ontmoeten en samen met 

hen te mogen werken. Het voelt vertrouwd én 

we kunnen samen bouwen! 

 

Komende woensdag is het biddag. Een dag 

waarin we mogen bidden voor gewas en 

arbeid. Maar, hoe doe je dat? We kijken 

daarvoor naar de verhalen van Nehemia. Hij is 

de biddende bouwer. En waarom? Hij 

vertrouwt op God én we ontdekken in zijn 

verhalen dat bouwen vreugde geeft. Zeker als 

God daar ook blij van wordt. Ook de 

predikanten leveren bij ons wat aan, dat zullen 

we die woensdag in de klas gaan bekijken. Fijn 

om in deze tijd als kerk en school ook zo 

samen te werken en te bouwen aan Gods 

Koninkrijk. 

 

Zo hopen wij in de komende periode ook 

samen te bouwen, bouwen als groep, bouwen 

aan je eigen ontwikkeling, bouwen aan wie jij 

bent als persoon. Om zo te leren voor het 

leven.  

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 11 

lied van de 

week 

 

Psalm 66 : 4 (groep 5-8) 

zondag  

14 maart 

 

 

Sem P, 11 jaar 

 

 

maandag  

15 maart 

 

 

Jasmijn S, 8 jaar 

 

 

dinsdag  

16 maart 

 

 

Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00u vrij 

Matthew W, 6 jaar 

woensdag   

17 maart 

 

 

Linde B, 6 jaar 

Mila B, 7 jaar 

Werner L, 9 jaar 

meester Diederik, 53 jaar 

donderdag  

18 maart 

 

 

Joël E, 5 jaar 

vrijdag  

19 maart 

 

 

Elianne H, 11 jaar 

Viggo K, 12 jaar 

zaterdag  

20 maart 

 

 

 

agenda – week 10  

lied van de 

week 

 

Psalm 139 : 1 (groep 3-8) 

zondag  

7 maart 

 

 

 

maandag  

8 maart 

 

 

 

 

 

 

dinsdag  

9 maart 

 

 

 

woensdag   

10 maart 

 

 

biddag 

donderdag  

11 maart 

 

 

Colin B, 12 jaar 

juf Ellen, 57 jaar 

vrijdag  

12 maart 

 

 

Kai B, 7 jaar 

juf Marisha, 28 jaar 

zaterdag  

13 maart 

 

 
 

 

 

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


 

 

Corona, positieve test… het HSN-beleid 

Voor de voorjaarsvakantie zijn we gelukkig weer gestart met 

ons onderwijs op school. We houden de groepen goed 

gescheiden om te voorkomen dat er te veel contacten 

plaatsvinden in de school. Want als één leerling besmet is met 

Corona moet namelijk de hele groep naar huis. Graag vertellen 

we u in deze mail wat we binnen de scholen van de HSN 

hebben afgesproken als er een leerling besmet is met Corona. 

 

Wat doen we na de melding van een positieve test?  

Zodra we de melding van thuis krijgen dat een kind positief is 

getest, zullen we de ouders/verzorgers vragen of we de naam 

van het kind mogen delen met de andere ouders van de groep. 

Daarna informeren we direct de ouders en verzorgers van de 

groep en vertellen we dat een leerling positief getest is. Als dit 

onder schooltijd is, moeten de kinderen naar huis zodra we 

contact met de ouders hebben gehad. 

 

De 5 dagen na de melding  

Na de melding blijven de kinderen minimaal 5 dagen thuis in 

quarantaine. We verzorgen dan vanaf de eerste dag het 

thuisonderwijs. Op dag 1 beginnen de kinderen met het werk 

dat ze krijgen en/of ophalen. Vanaf dag 2 krijgen de kinderen 

instructie via Teams of Youtube. 

 

Na 5 dagen thuisonderwijs  

Na 5 dagen kunt u zelf uw kind laten testen. Wij hebben hier 

als school geen actieve rol in. Bij een negatieve test mag uw 

kind weer naar school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten 

testen, dan moet uw kind tien dagen thuisblijven. Uw kind 

werkt dan zelfstandig verder aan de hand van het werkrooster. 

Daar zitten dan geen instructielessen van de leerkracht bij. 

 

Zorgvuldig omgaan met gegevens van uw kind  

Als school delen we dus niet zomaar gegevens van uw kind met 

de GGD. We doen dit pas als u ons hier toestemming voor 

geeft en in overleg met u.  

 

Met dit bericht willen we vooraf duidelijk maken hoe we te 

werk gaan. Als zich een melding voordoet zullen we u uiteraard 

opnieuw informeren. We hopen dat dit niet nodig zal zijn. We 

zetten ons daar samen met de kinderen voor in door elkaar zo 

goed mogelijk aan de maatregelen te houden. 

 

 

studiemiddag dinsdag 16 maart 

Graag herinneren we jullie eraan dat we op dinsdag 16 maart 

een studiemiddag hebben gepland. Dit betekent dat de 

leerlingen dan om 12.00u uit zijn.  

 

Op dit moment worden er citotoetsen afgenomen bij de 

leerlingen. We zien deze afname als een ijkpunt van een lange 

thuiswerkperiode. Daarom is dit een vertrekpunt om ons 

onderwijs goed in te gaan vullen en aan te kunnen gaan sluiten 

bij de leerbehoeften van de leerlingen. We zullen daarom onze 

studiemiddag benutten in het analyseren van de resultaten en 

daar plannen op gaan maken.   

 

Na het ontvangen van het rapport op 1 april, willen we u als 

ouder(s) graag (digitaal) spreken in de week van 6-9 april. We 

delen daarin onze bevindingen, maar ook graag de 

bevindingen die jullie hebben opgedaan tijdens de 

thuiswerkperiode. U ontvangt rond het einde van deze maand 

de uitnodigingen van de leerkracht via Parro. 

 

 

DIA-eindtoets 

Groep 8 heeft in de komende periode de DIA-eindtoets. Dit is 

de eindtoets van de basisschool. Het fijne aan deze toets is dat 

het in principe in één dagdeel is af te nemen. Daarnaast is deze 

toets digitaal en adaptief. De leerlingen zullen volgende week 

de proeftoets hebben om bekend te raken met de omgeving 

van DIA en eind april de officiële eindtoets. 

 

 

zendingsrekening op rood 

Elke maandag mogen we ons 

zendingsgeld geven in de klas, maar dit 

kan ook digitaal via de link of QR-code. 

 

Afgelopen maandag ontdekten we dat 

onze rekening helaas in het rood stond. 

Graag herinneren we u dan ook aan de digitale mogelijkheid 

van de zending. Zodat we samen kunnen bouwen en ons 

sponsorkind Kidist en onze sponsorfamilie kunnen blijven 

ondersteunen! 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

 

Pasen 

We zullen dit jaar de paasviering digitaal aanbieden. U zult dit 

op donderdag 1 april bij de nieuwsbrief krijgen. In onze 

voorbereidingen zijn we nog op zoek naar: 

 2 palmtakken 

 3x Oosterse kleding (maat: voor groep 6/7/8 leerlingen) 

 Groot houten kruis met daarop een te bevestigen bordje 

 Grote houten deurpost 

 

Wie kan ons helpen? Voor meer info en contact graag een 

mailtje naar juf Naómi (n.vdberg-visscher@hsn-scholen.nl) of  

naar juf Klazien (k.beukhof@hsn-scholen.nl).  

Alvast hartelijk dank! 

 

 

MR – traject andere schooltijden – planning 

18 maart  filmpje ‘traject andere schooltijden’ 

1 april  aanvullende brief met veelgestelde vragen 

  enquête voorkeur schooltijden 

12 april  MR-vergadering 

15 april  bericht vanuit de MR n.a.v. enquête. 

 

 

ingezonden vanuit de gemeente Nijkerk 

Chatfuncties Veilig Thuis, Kindertelefoon en Moviera/Fier 

Zit jij met een probleem, maar weet je niet met wie je hierover 

kunt praten? Of voel je je onveilig thuis, op school of ergens 

anders?  

 

Het is goed als je een volwassene kunt vinden die je vertrouwt 

en bij wie je je verhaal kwijt kan. Soms is het spannend om je 

verhaal in het echt aan iemand te vertellen. Dan is het goed om 

te weten dat je dit ook anoniem kunt doen, bijvoorbeeld via 

een chat op internet. Er zijn chats die speciaal voor dit soort 

vragen bedoeld zijn. 

 

Je kan bijvoorbeeld gaan naar www.kindertelefoon.nl/chat, hier 

kan je terecht met vragen over allerlei onderwerpen, zoals 

verliefdheid, somberheid, angst, en nog veel meer. Als je je 

ergens niet veilig voelt of als je te maken krijgt met geweld, 

dan kan je met iemand chatten via www.veiligthuis.nl of 

www.fier.nl/chat. Op al deze sites kan je chatten met iemand 

die naar je kan luisteren, die je advies kan geven of die je kan 

helpen.  

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=omjvg44PQcysooV9TE8GEg
mailto:n.vdberg-visscher@hsn-scholen.nl
mailto:k.beukhof@hsn-scholen.nl
http://www.kindertelefoon.nl/chat
http://www.veiligthuis.nl/
http://www.fier.nl/chat

