
  
NIEUWSBRIEF 1 – 26 augustus 2021 

7 september:  juf Tessa, 40 jaar 
   

8 september:  Niek B, 6 jaar 
  meester Rick, 24 jaar 

 

9 september:  Lars M, 9 jaar 

 

12 september: Leonore, 5 jaar 
 

 
 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

Week 35:  De kracht van uw liefde 
Groep 5-8 

Week 36: Psalm 116 : 1 
Groep 1-8  

augustus 

30 augustus:  8.30u jaaropening 

 

31 augustus:  luizencontrole  
(thuis uitvoeren) 

 

 

 

september 

3 september:  8.30u oudergebedsgroep 

 

14-16 sept.: oudervertelmoment 
(groep 1 t/m 8) 

 

20 september: informatieavond groep 8 
(in de hal van de school) 

 

 

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven, halleluja!  
Psalm 150:6 

  

We hopen dat u allen een fijne vakantie heeft gehad, of u 
nu dichtbij bent gebleven of ver weg bent geweest.  

 

Misschien heeft u veel wandelingen gemaakt, veel 
gezwommen of veel gelezen. Maar misschien heeft u juist 
wel veel muziek gemaakt. Zomaar wat dingen waar je 
tijdens de vakantie ineens meer tijd voor lijkt te hebben.  

 

In de Bijbel wordt ook veel gesproken over muziek. Vaak 
gebeurt dit bij bijzondere momenten. Denk bijvoorbeeld 
aan het lied van Mozes (Exodus 15) bij de overtocht van de 
rode zee of het antwoord van profetes Mirjam als ze de zee 
zijn overgestoken. Maar ook David die veel muziek maakt 
met zijn harp.   

 

Graag willen we hier meer over zeggen tijdens de 
jaaropening komende maandagmorgen. U bent van harte 
uitgenodigd met uw kind. We willen u als team van de 
Ichthusschool alvast een goed schooljaar toewensen! 

 

Hilbertine Westeneng-Bos, directeur 

 

‘Niet voor de school,  

maar voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

https://www.instagram.com/ichthusschoolnijkerk/
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://talk.parro.com/
https://inloggen.parnassys.net/idp/wicket/page?0
https://ichthus.hsn-scholen.nl/
https://www.facebook.com/Ichthuspagina
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl


 

 

 

 

 

 

Het team van de Ichthusschool ziet u en jou graag weer op school! 
 

De eerste schooldag 
We zullen maandag 30 augustus weer gaan starten! 
Alle juffen en meesters hebben hard gewerkt en de 
lokalen weer in orde gemaakt.  

 

Om 8.30 uur starten we met een praise op het 
schoolplein. Dit jaar sluit Ds. Van den Noort bij ons  
aan. We willen de Heere God danken voor het 
nieuwe schooljaar. De liederen die we gaan zingen 
vindt u hier. De leerlingen vanaf groep 4 ontvangen 
een papieren exemplaar op het schoolplein van 
hun leerkracht. U bent als ouder(s) van harte 
uitgenodigd om deze opening op het plein mee te 
maken. We vragen u om de 1,5 meter in acht te 
nemen. We hopen u maandag te ontmoeten! 

 

Openingssamenkomst 
Ook dit jaar gaat de openingssamenkomst 
helaas niet door vanwege de beperkende 
maatregelen van corona.  

 

De predikanten hebben een opening 
gemaakt, van harte aanbevolen om te 
bekijken. Ook zal er in de kerken komende 
zondag een zegen worden gevraagd voor 
het nieuwe schooljaar. 

 

We hopen dat we volgend jaar wel de 
openingssamenkomst kunnen organiseren. 

 

Schooldocumenten 
Op de website vindt u meerdere 
documenten. Denk bijvoorbeeld aan: 

• De liedlijst 

• Het vertelrooster 

• De schoolgids 

• De nieuwsbrieven 

• Vakanties en studiedagen 

Oudercommunicatie 
Voor ons is één van de speerpunten: oudercommunicatie. 
Dit is een belangrijk aandachtspunt dat naar voren is 
gekomen uit de oudertevredenheidspeiling van 2020. Hier 
willen we dan graag gehoor aan geven.  

 

In de komende periode kunt u onder andere het volgende 
contact verwachten:  

• Fysieke jaaropening op het plein 

• Parrobericht; welkom in de groep van de 
leerkrachten 

• 2x per periode een update vanuit de groep  
• Er is altijd contact met de leerkracht mogelijk via 

Parro Kindgesprekken 

• Oudervertelmomenten op: dinsdag 14, woensdag 
15 en donderdag 16 september (de uitnodiging 
volgt via Parro) 

• Informatieavond voor de ouders van groep 8 

• Oudergebedsgroep op 3 september en op 1 
oktober 

• Eén keer per twee weken de nieuwsbrief vanuit de 
directie. 

 

 

Schooltijden – continurooster   
Maandag  8.30 uur – 14.30 uur 

Dinsdag  8.30 uur – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur 

Donderdag 8.30 uur – 14.30 uur 

Vrijdag*  8.30 uur – 14.30 uur 

 

*Groep 1 is op vrijdag vrij en groep 2 t/m 4 is 
op vrijdag om 12.00 uur uit. 

 

 

 Parro 
We zullen dit jaar zoveel mogelijk via Parro 
communiceren, denk aan de nieuwsbrieven, 
berichten uit de groep en het inplannen van 
oudergesprekken en andere activiteiten. Hiermee 
gaan we het mailverkeer beperken. Houdt vooral 
Parro in de gaten! 

 

U kunt Parro via internet gebruiken 
(talk.parro.com) of de App downloaden op uw 
mobiel. Wilt u een gesprek starten met de 
leerkracht? Dat kan! We willen u vragen om dat te 
doen via een ‘kindgesprek’ en daar beide 
leerkrachten aan toe te voegen. Heeft u problemen 
met Parro, neem dan gerust even contact met de 
leerkracht of mij op. We helpen u graag! 

AVG – privacyvoorkeuren  
Iedere ouder / verzorger heeft wel of niet 
toestemming gegeven voor het gebruik van 
beeldmateriaal en / of de naam van uw 
kind(eren) door de school. Wij brengen dit 
jaarlijks onder uw aandacht, omdat uw mening 
kan wijzigen. Mocht u uw toestemming willen 
intrekken, of mocht u alsnog toestemming willen 
geven? Dan kan u dat doen via de 
privacyvoorkeuren in Parro in de maand 
september. Indien het wijzigen via Parro niet 
lukt, kunt u mij altijd een bericht sturen met uw 
wijziging (directie.ichthus@hsn-scholen.nl)  

Nationaal Programma Onderwijs 
Graag vertellen we u meer over onze gemaakte 
keuzes van de gelden voor het Nationaal 
Programma Onderwijs. In een verdere 
nieuwsbrief vertellen we u graag meer. We zullen 
ons o.a. richten op extra zorgbegeleiding op 
executieve functies, begrijpend lezen en extra 
ondersteuning d.m.v. onderwijsassistenten.   

 

 

Incidenteel overblijven 
Vanwege het continurooster zullen we ook een 
beroep doen op incidenteel overblijven of een 
eventuele vrijwillige bijdrage. Dit pakken we in de 
komende periode op en we hopen u daarover na 
de herfstvakantie meer over te delen. De eerste 
periode zullen we de overblijf doen met een vast 
rooster. Wilt u structureel helpen? Geef u dan op 
bij juf Thessa (t.landman@hsn-scholen.nl) 

 

 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Liederen-openingssamenkomst.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0l-LpHU5cN0
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/06/lied-en-tekstlijst-2021-2022-1.pdf
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/06/bijbelrooster-HSN-2021-2022-jaar-2.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Schoolgids-2021-2022.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/nieuwsbrief/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-dagen/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
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