
Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals 

Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats 

waar Hij gelegen heeft. 

Mattheüs 28 : 6 

 

Deze week las ik een stuk waarin stond 

‘muziek raakt de kern’. En ik geloof dat daar 

een juiste snaar wordt geraakt. Muziek kan 

echt tot je doordringen, binnenkomen en je 

diep raken.  

 

Misschien juist wel in deze stille week. Een 

week om bewust stil te staan om na te denken 

over de lijdensweg van Jezus en Zijn 

opstandig. Wat betekent dit voor ons? Wat 

een zegen dat Hij deze weg voor ons is 

gegaan.  

 

Als school willen we graag een bijdrage 

leveren aan de Paasviering, daarom hebben 

we met elkaar een viering opgenomen. Als je 

de teksten en liederen op je laat inwerken, dan 

raakt muziek de kern. 

 

Vier meiden uit groep 7 zongen ‘Nu jaagt de 

dood geen angst meer aan, want alles, alles is 

voldaan’. Wat een belijdenis als je dat mag en 

kan zingen! Elke groep bracht zijn eigen 

bijdrage aan de Paasviering; van harte 

aanbevolen! 

 

We wensen u en jou een Gezegend Pasen! 

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 15 

tekst van de 

week 

 

Johannes 15: 11, 12 (groep 5-8) 

zondag  

11 april 

 

 

 

 

maandag  

12 april 

 

 

 

 

dinsdag  

13 april 

 

 

Joke (vrijwilliger groep 1/2), 60 jaar 

woensdag   

14 april 

 

 

Evan G, 6 jaar 

donderdag  

15 april 

 

 

 

vrijdag  

16 april 

 

 

 

zaterdag  

17 april 

 

 

 

agenda – week 14  

lied van de 

week 

 

Psalm 89 : 1 (groep 3-8) 

zondag  

4 april 

 

 

 

maandag  

5 april 

 

 

Maxim H, 10 jaar 

Tweede Paasdag (vrij) 

 

 

dinsdag  

6 april 

 

 

 

woensdag   

7 april 

 

 

Anne-Lynn H, 5 jaar 

donderdag  

8 april 

 

 

 

vrijdag  

9 april 

 

 

oudergebedsgroep 

zaterdag  

10 april 
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hoofdluis 

Afgelopen week kreeg ik van een ouder de melding dat er 

hoofdluis was geconstateerd bij de kinderen. Graag het 

verzoek om uw kind zelf te controleren op hoofdluis, mocht u 

hoofdluis treffen. Wilt u dit dan doorgeven? Dan kunnen we 

groepsgericht over twee weken een extra herhaling toevoegen 

om te kijken of de luis verdwenen is. 

 

Hoe u controleert en behandelt op hoofdluis, leest u hier.  

 

 

juf Lisanne 

Juf Lisanne is deze week helaas niet gestart. Vlak voor de start 

kwam er veel pijn, zij bleek een hernia te hebben. Daar is ze aan 

geopereerd en is nu herstellende. We wensen de juf beterschap 

toe! 

 

We hebben gelukkig een oplossing weten te vinden: 

groep collega 

1/2a juf Ellen (ma, di, do) juf Marisha (wo, vr.ocht) 

3 juf Diana (ma) juf Heleen (di-vr) 

We zijn blij en dankbaar dat we de vervanging rond hebben! 

 

 

vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster staat weer online! Op onze website staan 

de data vermeld. De studiedagen voor het komende schooljaar 

zijn voor nu nog niet bekend.  

 

vakanties  

2021-2022 

eerste 

vakantiedag 

laatste 

vakantiedag 

herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

voorjaarvakantie 28-02-2022 04-03-2022 

Goede Vrijdag en 

2e Paasdag 

15-04-2022 18-04-2022 

meivakantie  

(incl. Koningsdag) 

25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

2e Pinksterdag 06-06-2022  

zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022 

 

 

 

 

MR – traject andere schooltijden 

18 maart film ‘traject andere schooltijden’ 

1 april  aanvullende informatie  

enquête voorkeur schooltijden 

12 april  MR-vergadering 

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

 

We hebben gezien dat zo’n 45 gezinnen de film hebben 

bekeken, heel fijn. Tegelijkertijd betekent het dat zo’n 65 

gezinnen dit niet hebben gedaan. Graag willen we u erop 

attenderen om dit wel te bekijken, zodat u volledig bent 

geïnformeerd (ca. 10 minuten).  

 

aanvullende informatie 

De MR heeft één vraag gehad over de pauze, of de leerlingen 

echt de pauze krijgen. Dit moet zeker de bedoeling zijn. De 

kinderen eten 15 minuten en krijgen ondertussen wel 

onderwijs (bijvoorbeeld voorlezen of een informatieve film 

voor het thema). In dat geval is het ook mogelijk dat het eten 

ietsje langer duurt. Daarna gaan zij een half uur naar buiten. 

 

enquête 

U ontvangt vandaag een mail met de link om de enquête in te 

vullen. We willen u vragen om deze in te vullen, zodat we als 

MR een gedegen keuze kunnen maken. Alvast bedankt!  

 

 

kolomboormachine 

Op school hebben wij een 

kolomboormachine staan. 

Helaas staat deze er vooral 

stof te vangen, want hij 

wordt eigenlijk nooit 

gebruikt. Dit heeft ons 

daarom doen besluiten om 

de machine te verkopen. 

Heeft u interesse of kent u 

iemand die interesse heeft 

in onze 

kolomboormachine? Doe 

dan een leuk bod en 

wellicht is hij dan voor u! U 

kunt uw bod voor vrijdag 9 

april mailen naar Thessa 

(t.landman@hsn-scholen.nl). 

Paasviering – online  

We vieren dit jaar Pasen met de ouders. Normaal gesproken 

zou u dan ’s avonds op school of in de kerk worden 

uitgenodigd. Dit jaar kan dat helaas niet plaatsvinden. We 

vonden het als team jammer om het helemaal niet door te 

laten gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze 

Paasviering, die we anders in de kerk hadden gehouden, op te 

nemen en naar u toe te sturen.  

 

Aan de Paasviering hebben de kinderen en leerkrachten 

meegewerkt. U heeft via Parro al een uitnodiging ontvangen, 

waarin een klein deel van onze viering is te zien.  

 

U kunt de viering natuurlijk vanavond thuis met uw kind(eren) 

bekijken, maar dit kan ook op een ander moment. Denk 

bijvoorbeeld aan Goede Vrijdag of Tweede Paasdag. 

 

Ook ontvangt iedere oudste leerling vandaag een tasje voor 

het gezin. Namens de OC willen we de Paaslunch, die 

normaliter op school plaatsvindt, graag meegeven om thuis als 

gezin te nuttigen; geniet ervan! 

 

Klik op de afbeelding op de Paasviering te starten!  

Bij voorkeur op een pc of laptop. 

 

 

 

Het team van de Ichthusschool wenst u en jou een 

Gezegend Pasen! 
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