
  
NIEUWSBRIEF 3 – 23 september 2021 

week 39 

26 september: Viënne, 4 jaar 

27 september: Marion, 10 jaar 

3 oktober: Rick, 4 jaar 

 

week 40 

4 oktober: meester Marco 
(plusklas), 58 jaar 

5 oktober: Kaleb, 10 jaar 

 

Per abuis zijn we de jarigen van 13 
september vergeten. Kasper (5 jaar) en 
Amber (12 jaar), alsnog van harte 
gefeliciteerd! 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 39:  LvdK 44 : 1 
Groep 5-8 

week 40: Psalm 93 : 4 
Groep 1-8  

september 

27 september:  MR-vergadering, 19.45u 

 

 

oktober 

1 oktober: oudergebedsgroep, 8.30u 

 

13 oktober: studiedag  
(alle leerlingen vrij) 

 

18-22 oktober: herfstvakantie 

 

 

En bij hen waren Heman en Jeduthun, met trompetten en cimbalen 
voor hen die zich lieten horen, en met instrumenten voor muziek tot 
eer van God. 

1 Kronieken 16:42a 

  

We blijven deze periode nog even in ons jaarthema ‘muziek’, 
want muziek doet iets met je. Het vertelt soms zoveel meer dan 
woorden, het is een compleet andere taal. Door muziek kan je je 
gevoel beter onder woorden brengen, maar ook je dank of je 
zorgen aan de Heere uitspreken.  

 

Deze week liep ik binnen bij groep 3, daar waren ze muziek met 
elkaar aan het maken. Juf Naómi op de piano, een leerling op de 
Cajon en met elkaar zingen. Mooi om dat met elkaar te kunnen 
en te mogen doen. Het maakt wat los en draagt bij aan het leren.  

 

Muziek zet je ook in beweging, het maakt iets los. Ik zag dat deze 
week gebeuren bij het themalied voor onze projectdag van 
vandaag. De kinderen zingen en dansen daarbij: ‘Jij bent 
belangrijk, wie je ook bent. Kijk in de spiegel, ontdek je talent’. 
Een prachtige boodschap, maar misschien heeft het nu nog niet 
al te veel betekenis. We hopen mede door deze muziek 
projectdag om daar verandering in te brengen. Welk talent heb 
jij? En hoe kan je die inzetten? Waarom? Jij bent belangrijk! Zo 
mogen we ook vandaag leren voor het leven! 

  

Hilbertine Westeneng-Bos, directeur 

 

‘Niet voor de school,  

maar voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

https://www.instagram.com/ichthusschoolnijkerk/
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
https://hsn-scholen.nl/


 

  

 

 

 

Een inkijkje: training executieve 
functies RT Praktijk ToppeRTjes 
In de nieuwsbrief van 9 september zag u 
onze plannen om de achterstanden weg te 
werken vanuit de lockdown middels de NPO-
gelden. Eén van die plannen geeft aan dat we 
samenwerken met RT-praktijk ToppeRTjes 
voor de executieve functies, ook wel de 
‘regelfuncties’ van het brein genoemd. De 
executieve functies besturen verschillende 
denkprocessen in ons brein en laten ze 
samenwerken waardoor wij sociaal en 
doelgericht gedrag goed kunnen uitvoeren, 
met name in nieuwe situaties. Elke dag 
moeten we ons gedrag goed kunnen 
organiseren en daarvoor hebben we onze 
executieve functies hard nodig. Het gaat 
bijvoorbeeld om de volgende denkprocessen: 
het kunnen tegenhouden van een reactie 
(inhibitie), het flexibel kunnen schakelen  

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen op school… 
Alle kinderen krijgen vanmorgen een geweldige 
muziekworkshop van EnMuziek. Twee 
enthousiaste docenten geven ons een muziekles 
met huis-tuin-en-keukenmateriaal  of met 
boomwhackers. Vanmiddag hebben we een 
voorstelling waarin we het geleerde ritmestuk van 
de ochtend gaan toepassen in het verhaal van 
Sjaak Gilder (gespeeld door onze meester Rick).  

 

In de voorbereiding hebben de groepen een lied 
geleerd ‘Jij bent belangrijk’ met daarin een dans. 
Ook hebben een aantal leerlingen van groep 4 t/m 
8 een deel van een schilderij gemaakt. Via 
Instagram delen wij vandaag al wat kleine 
voorproefjes, zodat u het kunt volgen! We hopen 

vanmiddag live te gaan via Instagram met de 

voorstelling (13.45-14.15u); kijk gerust mee! We 
nemen dit ook op en zullen deze aan u toesturen.  

 

We zien de kinderen in ieder geval volop 
genieten! En dan… genieten wij ook! 

 

 

Overblijfregeling – continurooster  
Voor de zomervakantie hebben we met elkaar 
besloten om het continurooster definitief te 
gebruiken.  

 

vrijwillige bijdrage overblijfkosten  

De vrijwillige bijdrage overblijfkosten zullen per kind 
op €25 per schooljaar uitkomen. U kunt volgende 
week een betaalverzoek via Parro verwachten.  

 

incidenteel overblijven 

Indien u liever bijdraagt aan het overblijven kan dat 
ook. In dat geval vragen wij van u geen vrijwillige 
bijdrage van de overblijfkosten. Dit geldt overigens 
ook voor de vaste overblijfouders (deze namen zijn 
bij ons bekend). 

 

Wilt u liever incidenteel een aantal keer worden 
ingepland? Mail dan naar: directie.ichthus@hsn-
scholen.nl inclusief de naam/namen van uw 
kind(eren). Dan zorgen we dat u ook geen 
betaalverzoek ontvangt, maar wordt ingepland in het 
rooster. 

 

 

Coronaregels, versoepelingen 
sinds 20 september 
U heeft jl. dinsdag 14 september wellicht de 
persconferentie gevolgd. Voor het 
basisonderwijs is er sinds afgelopen maandag 
wat veranderd: er gaan geen hele groepen 
meer naar huis wanneer een leerling of 
leerkracht besmet is met Covid-19. We blijven 
altijd in dit soort situaties in nauw contact met 
de GGD, zodat we met elkaar de juiste 
beslissing kunnen nemen. 

 

Daarnaast zijn ook de ouders weer welkom in 
de school, zie hierna! 

 

Ouders in de school 
De ouders zijn van harte welkom voor  een 
gesprek met de leerkracht, zo zijn bijvoorbeeld 
de kennismakingsgesprekken al geweest. Voor 
de coronaperiode mochten de ouders van 
groep 1 en 2 hun kind(eren) naar binnen 
brengen tussen 8.20-8.30u. Momenteel 
nemen de kinderen afscheid op het plein, 
worden begroet door een leerkracht en gaan 
zelf naar binnen. Over beide opties zijn voor- 
en nadelen te noemen. We gaan voor de 
ouders van groep 1 en 2 een enquête 
uitzetten voor onze vorm van het wegbrengen 
van de kind(eren). U kunt de enquête 
komende week verwachten. Tot aan de 
herfstvakantie behouden we de situatie zoals 
deze nu ook is. In de volgende nieuwsbrief 
hopen we bekend te maken hoe dit vorm gaat 
krijgen vanaf de herfstvakantie.  

 

van de ene opdracht naar de andere (cognitieve 
flexibiliteit) en het kunnen vasthouden en bewerken 
van informatie (werkgeheugen). Deze en andere 
executieve functies willen we bij de kinderen 
versterken. Daarin komt Miranda Versluis van de 
TOPpeRTjes ons helpen. Met de methode ‘Beter bij 
de Les’ krijgen de kinderen uitleg over de executieve 
functies, krijgen ze strategieën aangereikt en 
oefenen ze de verschillende executieve functies in 
allerlei opdrachten en spellen. Zo wordt aan de 
hand van het breinkasteel uitgelegd hoe dingen in je 
hoofd werken. Zo komt het kind tijdens de 
verkenning in het eigen breinkasteel valkuilen 
(breinbandieten) tegen. Maar er zijn ook de 
‘breinbewakers’ die het kind juist helpen door 
bepaalde trucjes te gebruiken (strategieën). De 
eerste groepjes zijn gestart, de kinderen zijn 
gemotiveerd en open over waar ze bij geholpen 
willen worden. We introduceren dit in de hele 
school tijdens onze studiedag van 13 oktober onder 
leiding van Miranda en Diederik. 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast ziet u het breinkasteel dat wordt 
gebruikt bij de training van de executieve 
functies.  

 

In ons filmpje zie je meer vanuit de praktijk! 

 

https://www.instagram.com/ichthusschoolnijkerk/
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
mailto:directie.ichthus@hsn-scholen.nl
https://youtu.be/MCqZfE07-nk

