
  
NIEUWSBRIEF 2 – 9 september 2021 

week 37 

14 september: Siem, 5 jaar 

Markus, 6 jaar 

 

16 september:  Tijs, 5 jaar 

 

18 september:  Lars, 10 jaar 

 

week 38 

22 september: Bas, 10 jaar 

  Stef, 11 jaar 

 
 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 37:  Psalm 92 : 1 
Groep 5-8 

week 38: Psalm 105 : 1 
Groep 3-8  

september 

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

 

27 september:  MR-vergadering, 19.45u 

 

 

oktober 

1 oktober: oudergebedsgroep, 8.30u 

 

13 oktober: studiedag  
(alle leerlingen vrij) 

 

18-22 oktober: herfstvakantie 

 

 

Bouw Uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk. Toon Uw sterke 
hand. Kom, herstel ons land. Vul Uw kerk met vuur, win dit 
volk terug. Heer, dat bidden wij. Tot Uw koninkrijk, verschijnt. 

Opwekking 769 
  

“Juf, wat is ook alweer halfsteensverband?” Zomaar een 
opmerking die een leerling uit groep 2 stelde aan zijn juf. Ik keek 
vol verbazing. Vroeg hij dat nu echt? Hoe weet hij dit? Er begon 
wat te dagen… vorig jaar hadden zij een thema over bouwen. 
De juf wees hem naar de muur, “dat is ook halfsteensverband” 
vertelde ze. Daar ging hij, vol trots en later keek ik en stond er 
een prachtige  sterke muur in halfsteensverband. 

 

Het deed mij denken aan deze eerste periode op school. De 
groepen bouwen met elkaar; een stevig fundament voor de rest 
van het schooljaar. Ik zie groepen samenwerkingsopdrachten 
doen, er wordt enorm veel gespeeld op het kingveld (een 
cadeau van onze vorige groep 8) waar de kinderen samen de 
regels bepalen, leren omgaan met winst en verlies en bovenal 
ook veel plezier hebben.  

 

Wat een zegen! Samen mogen we bouwen aan Zijn koninkrijk. 
Hij maakt ons sterk, zodat wij door Hem het werk kunnen 
verrichten. 

  

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/


 

  

‘Kaft, blaadjes en letters’ 
Donderdag 30 september hebben we ’s middags 
van 13.30-14.30 uur in de Fontein een 
theatervoorstelling dat in het teken van de 
kinderboekenweek zullen we deze voorstelling als 
school gaan bekijken.  

 

Let op! ’s Middags om 14.30 uur haalt u uw kind 
op bij de Fonteinkerk. Kinderen van de bovenbouw 
mogen zelfstandig naar huis en kinderen van de 
BSO nemen wij weer mee naar school. 

 

 

Ingezonden 
• Flyer sportkanjerclub 

• Flyer speelbox 

• Nijkerks Jeugdtheaterschool 

 

Gebiedsteam – contactpersoon  
De gemeente Nijkerk heeft de zorg 
georganiseerd vanuit 3 teams; een 
Jeugdteam, een WMO team en een 
Participatieteam. U kunt bij het 
Gebiedsteam Jeugd terecht voor allerlei 
ondersteuningsvragen bijvoorbeeld 
opvoed- en opgroeivragen.  

 

Mijn naam is Angela Muis en ik ben vanuit 
het Gebiedsteam Jeugd contactpersoon 
voor de Ichthusschool. Iedereen heeft wel 
eens vragen over opvoeden, ook voor een 
korte vraag of advies kunt u bij mij terecht.  

U kunt mij bereiken op 06-51101292 of via 
a.muis@gtnijkerk.nl  

 

Lees hier meer over  
het gebiedsteam. 

 

Nieuwtjes… 
Goed nieuws voor juf Naómi en haar man Gerard. Zij 
verwachten eind januari hun derde kindje. Juf Naómi 
zal naar verwachting werken tot aan de kerstvakantie. 

Ook goed nieuws voor juf Marisha en haar man 
Wessel. Zij verwachten eind februari hun eerste kindje. 
Juf Marisha zal in januari met verlof gaan. 

We wensen de juffen een goede zwangerschap toe!  

 

 

Vervanging en vacature 
De vervanging voor juf Naómi is rond. Op 
maandag zal juf Tonia komen en van dinsdag 
tot het einde van de week juf Heleen.  

 

De vervanging voor juf Marisha hebben we 
nog niet rond. Daar gaan we op korte termijn 
een vacature voor uit zetten. We plaatsen 
deze onder andere op ons social media. Deel 
deze vacature gerust in uw netwerk.  

 

 

Oudervertelmomenten 
U bent in Parro uitgenodigd voor de 
oudervertelmomenten, heeft u zich al ingeschreven?. 
Een belangrijk moment aan het begin van het jaar. We 
zien ernaar uit om u weer fysiek te ontmoeten. 
Vanwege de maatregelen die nog gelden, maken we 
daarom de volgende keuzes:  

• U wordt voor 15 minuten ingepland, waarbij 
er 5 minuten wisseltijd is.  

• U zit op afstand van de leerkrachten. 

• Wij zorgen voor voldoende ventilatie. 

• We vragen u om na het gesprek direct de 
school te verlaten.  

 

We hopen nader kennis te maken met de ouders in de 
gesprekken. Daarom zijn deze gesprekken zonder de 
kinderen. Eventuele gespreksvragen ontvangt u van de 
leerkracht. Heeft u vragen? Neem ze gerust mee, want 
wij beantwoorden deze graag. Vergt een gesprek toch 
langer de tijd dan gepland, dan plannen we graag een 
nieuwe afspraak. 

 

Fijne gesprekken toegewenst! 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

 

 
 

Klik hier voor het plan 
van de Ichthusschool 

2021-2022!  

 

 

 

 

‘Belangrijk! Of toch niet?’ 
Donderdag 23 september hebben we met de hele 
school een muziek projectdag van EnMuziek. We 
zullen ontdekken wie Sjaak Gilder is en tijdens de 
voorstelling actief meedoen in verschillende muzikale 
vormen. Deze muzikale vormen worden in de 
ochtend per groep ingestudeerd en samen maken we 
als school de muziek tijdens de voorstelling! Deze dag 
vindt plaats op school onder schooltijd.  

We zien ernaar uit; samen maken we de muziek! 

Zij maken deze dag ook foto’s en video’s (voor ons en 
hun social media). Mocht u willen dat uw kind hier 
niet op komt. Stuur dan uiterlijk 20 september een 
mail naar mij (directie.ichthus@hsn-scholen.nl) dat 
uw kind (+groep) niet op beeld mag. 

 

 

 

Zendingsgeld 
Ons zendingsgeld gaat naar Kidist en familie 
Yuschuk. Kidist is een meisje van 10 jaar en 
woont in Ethiopie ze  is geboren op 27 november 
2011. Groep 7 en 8 hebben haar destijds 
uitgekozen om te sponsoren. Fam. Yuschuk 
bestaat uit vader, moeder en 5 kinderen. Ze 
wonen in oekraïne waar werkgelegendheid een 
probleem is. Hun dochter is blind en doof. Zij 
wordt jaarlijks drie maanden behandeld. Dit 
gezin krijgt veel hulp op allerlei gebieden. Uw 
kind mag op maandag zendingsgeld meenemen 
naar school. Van harte aanbevolen! 

 

 
Geboren 
Bij Ezra (gr. 4), Joël (gr. 2) en Sarah-Lynn (psz) is 
dinsdag 7 september een zusje geboren: Noa-
Joy. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en 
zusje. Gods zegen bij de opvoeding toegewenst! 
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