
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u 

elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet 

u ook elkaar liefhebben. 

Johannes 13 : 34 

 

Ken je dat? Iemand vertelt dat je ergens 

naartoe moet, maar dat je op diegene moet 

vertrouwen en hem moet volgen. Alleen, je 

weet echt niet wat de bestemming is. Als  mij 

dat gebeurt vind ik dat maar lastig. Ik wil 

graag weten waar ik naartoe ga, zodat ik de 

juiste dingen mee kan nemen én mij daarop 

kan voorbereiden.  

 

Ook de discipelen hadden zo’n moment. De 

Heere Jezus vertelde hen dat Hij zou weggaan 

en Hij zou terugkomen als alles klaar was. En 

tot die tijd is gekomen, kregen zij een nieuw 

gebod mee: elkaar liefhebben, zoals de Heere 

Jezus ons heeft liefgehad.  

 

Dat is wat! Sommige discipelen werden er 

ongeduldig of verdrietig van, zij vonden het 

moeilijk. Zij wilden graag weten wat Jezus 

ging doen en hoe ze Hem dan kunnen volgen. 

Wij weten dat het om Hemelvaart gaat: de 

Heere Jezus gaat voor ons uit naar de hemel. 

Dat geeft ons Hoop én een opdracht: wij 

moeten de brengers van de vrede en vreugde 

zijn om het Goede nieuws te vertellen. 

 

We wensen jullie een liefdevolle meivakantie 

toe! 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 21 

lied van de 

week 

 

Psalm 62 : 1 (groep 5-8) 

zondag  

23 mei 

 

 

 

 

maandag  

24 mei 

 

 

Dani, 7 jaar 

Tweede Pinksterdag (vrij) 

 

dinsdag  

25 mei 

 

 

 

woensdag   

26 mei 

 

 

 

donderdag  

27 mei 

 

 

juf Diana, 55 jaar 

vrijdag  

28 mei 

 

 

 

zaterdag  

29 mei 

 

 

 

agenda – week 20  

lied van de 

week 

 

OTH 268 - Heer, ik  prijs uw grote naam (groep 5-8) 

zondag  

16 mei 

 

 

Noor B, 5 jaar 

Lisa W, 8 jaar 

Sarah W, 8 jaar 

maandag  

17 mei  

 

 

 

 

 

dinsdag  

18 mei 

 

 

 

woensdag   

19 mei 

 

 

Jayden W, 8 jaar 

donderdag  

20 mei  

 

 

juf Ria, 63 jaar 

vrijdag  

21 mei  

 

 

oudergebedsgroep 

zaterdag  

22 mei 
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jarig in de meivakantie 

2 mei juf Hilbertine, 27 jaar 

4 mei Ezra E, 7 jaar 

5 mei Guus J, 12 jaar 

9 mei Olaf B, 10 jaar 

 Danique K, 11 jaar 

10 mei Levi L, 12 jaar 

11 mei  Rick K, 10 jaar 

14 mei Julian D, 6 jaar 

 

 

 

MR-vacature oudergeleding 

We hebben een vacature voor de MR-oudergeleding. Heb je 

zin om mee te denken over het onderwijs op de Ichthusschool? 

We zien uw reactie graag tegemoet voor 20 mei 2021. 

Klik op de afbeelding voor meer informatie over deze vacature! 

 

 

Graag (niet te vroeg) naar school komen 

Vanwege alle bubbels komen de kinderen direct naar binnen. 

We willen graag stimuleren dat de kinderen gespreid 

binnenkomen, maar zien tegelijkertijd dat kinderen soms al 

8.10 uur binnenkomen. Dat is ons inziens iets te vroeg. We 

heten de kinderen vanaf 8.20 uur welkom! Wilt u als ouder(s) 

en/of verzorger(s) de kinderen niet te vroeg naar school 

brengen / laten gaan? Alvast bedankt! 

 

 

studiedag – terugblik  

Gisteren hadden we met elkaar een studiedag, waarin we 

verder mochten nadenken over ons onderwijs én het nieuwe 

(alweer het laatste) thema mochten voorbereiden. We vertellen 

u graag meer over deze dag!  

 

Gezamenlijke aftrap – begrijpend lezen  

We hebben met elkaar als team nagedacht over wat we onder 

begrijpend lezen verstaan. Ook hebben we het tijdpad samen 

neergezet. Het was goed om samen de randvoorwaarden neer 

te zetten: leesplezier (!), vlot (technisch) lezen, woordenschat 

en kennis van de wereld. Deze voorwaarden dragen bij om een 

tekst écht te begrijpen.  

 

Onderbouw – visie jonge kind 

We hebben in de onderbouw onze visie verder uitgewerkt. 

Collega’s hebben vooraf verschillende cursussen gevolgd, 

zoals pientere kleuters en woordenschat. We hebben met 

elkaar bepaald hoe we de verrijking bij de onderbouw willen 

vormgeven én hoe we woordenschat gaan aanbieden. 

Daarnaast hebben we ook wat praktische zaken met elkaar 

doorgenomen.  

 

Midden- en bovenbouw – werkafspraken Snappet en training 

We hebben met de midden- en bovenbouw werkafspraken 

rondom Snappet gemaakt. Hierin willen we namelijk een lijn 

hebben, zodat we in de basis hetzelfde aanbieden. Ook hebben 

we een verdiepende training gehad op de leerlinganalyse, 

zodat we begrijpen wat er staat en nog beter kunnen 

aansluiten op de behoefte van de leerlingen.  

 

De voorbereiding van thema 5 

In de middag hebben we met elkaar gereflecteerd op het 

afgelopen thema: wat ging er goed? Waardoor kwam dat? En 

wat miste er in het afgelopen thema? We hebben die 

ervaringen meegenomen in de voorbereidingen van het 

nieuwe thema. Onze ontdekking? Echt erop uitgaan draagt bij 

aan de betrokkenheid! En dat is in deze tijd soms even extra 

zoeken. We hebben dit expliciet meegenomen voor ons 

nieuwe thema. De thema’s zullen zijn:  

Groep 1/2: het tuincentrum 

Groep 3, 4/5: Nederland, vakantieland 

Groep 6, 7: kunst 

Groep 8 zal zich in deze periode voorbereiden op de musical en het kamp. 

 

ingezonden 

- Preventie Interventie Team gemeente Nijkerk; 

nieuwsbrief april met cursussen voor kinderen en 

ouders/opvoeders. 

- Sportkanjerclub: beweegprogramma ‘Plezier in 

bewegen (her)beleven’ voor kinderen van 9 t/m 15 

jaar. 

- Nijkerk Sportief en Gezond, clinics van diverse 

sportverenigingen; van harte aanbevolen! Zie flyer 

hieronder. 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-preventie-activiteiten-april-2021.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Sportkanjerclub-extra.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/04/We-zoeken-een-nieuw-MR-lid.pdf

