
  
NIEUWSBRIEF 5 – 28 oktober 2021 

week 44 

5 november: Anna, 5 jaar 

  Giel, 11 jaar 

  Lisa, 12 jaar 

6 november: Robin, 10 jaar 

 

week 45 

8 november: juf Klazien, 54 jaar 

11 november: Dianne, 11 jaar 

 Thijs, 12 jaar 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 44:  Psalm 1 : 2 
Groep 5-8 

week 45: Psalm 100 : 4  
Groep 1-8  

november 

3 november: dankdag, praise 

 14.30u kerkdiensten 

5 november: oudergebedsgroep 

15 november: MR-vergadering 

24/25 nov.: VO-adviesgesprek groep 8 

30 november: spreekuur (gr.1-7) 

 

december 

1 december: groep 1 vrij i.v.m. sint 

3 december: sinterklaas op school 

 groep 1 op school 

13 december: studiemiddag leerlingen 
vrij 

24 december: 12.00u start kerstvakantie 

 

 

En Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 
Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude 
en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. 

Genesis 8: 21b, 22 

  

Vorige week donderdag fietsten wij in Groningen. Misschien 
herinner je je het weer nog? Regen, (harde) wind, bewolkt, zon. 
In de ochtend goot het, tussendoor droog en in de middag ook 
nog een poos regen. Maar, na regen komt zonneschijn. Als het 
dan regent en de zon breekt langzaam door, dan worden wij 
altijd herinnert aan een hele belangrijke belofte van God: er zal 
nooit meer een zondvloed over heel de aarde komen. We zien 
deze belofte door de regenboog die ontstaat. Wat een dankbare 
belofte! 

 

Zo mogen wij ook deze dankdag ingaan. We vertellen (opnieuw) 
de verhalen van Noach, vanuit dankend perspectief. We mogen 
dankend doorgaan. Dankend na een periode van veel onrust 
door corona. En hoewel de onrust echt nog niet weg is, mogen 
we God voor alles danken. Danken dat we onderwijs hebben, 
danken voor een dak boven ons hoofd, danken dat hij elke dag 
opnieuw voor ons zorgt. Danken, in welke situatie dan ook.    

 

“Een boog in de wolken, als een teken van trouw. Staat boven 
mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.” ~Sela 

 

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/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doneer je kleding! 
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? 
Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag 
je bij aan de hulp aan mensen die leven in 
armoede én krijgt je kleding een goede 
bestemming. Door jouw kleding naar een 
inzamelpunt van Kom over en help te brengen 
kun je verschil maken in de levens van 
kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne en 
Moldavië! Tweedehands geeft anderen een 
nieuwe kans! Kijk ook op de website: 
www.komoverenhelp.nl/kleding  

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke 
zakken naar het volgende inzamelpunt 
brengen: Beurtschipper 14 in Nijkerk. Hartelijk 
bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouderbijdrage 
Aan het begin van elk schooljaar wordt u een 
ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed 
aan allerlei zaken rondom school. Te denken valt 
aan een boek met Kerst, het sinterklaasfeest, 
Pasen etc. Kortom, schoolzaken die buiten de 
overheidsvergoeding vallen en die zonder deze 
bijdrage niet te realiseren zijn. Vandaar dat uw 
bijdrage van grote waarde is!  

 

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

• Voor één schoolgaand kind €30 

• Voor twee schoolgaande kinderen €50 
• Voor drie of meer schoolgaande kinderen 

€65 

Voor het schoolreisje en kamp wordt apart 
betaald. We sturen u een betaalverzoek via 
Schoolkassa (in Parro).   

meester Diederik 
Helaas moet meester Diederik (IB) even pas op 
de plaats maken vanwege de zorg thuis. Hij 
werkt daarom in de komende periode een dag 
per week minder. Juf Thessa zal een dag per 
week (maandag) IB-taken waarnemen. Voor 
groep 4 staat juf Tonia t/m de kerstvakantie. 

 

Mad Science 
Als school gaan we een samenwerking aan met 
Mad Science. Zij zijn volledig gespecialiseerd 
op wetenschap en techniek. Er wordt per 
thema gekeken of er een passende workshop 
bij is, waardoor dit ondersteunend werkt voor 
het thema.  

 

Zo zijn de eerste workshops voor de komende 
thema’s ingepland:  

- Zoeken naar zintuigen (groep 1 en 2 
bij het thema supermarkt) 

- Smakelijke smaken (groep 3 en 4 bij 
het thema restaurant) 

- Grondwerken (groep 5 t/m 8 bij het 
thema natuurkrachten) 

luizencontrole 
We gaan de fysieke luizencontrole na lange 
tijd weer opstarten: dit jaar op de woensdag 
en van 11.30-12.30u. Dit betekent dat we ook 
nieuwe ouders zoeken (vooral uit de onder- en 
middenbouw). U kunt zich voor 3 november 
aanmelden via Parro. We zullen daar ook 
vragen of u vaker wilt helpen.   

 

dankdag 
Woensdag 3 november is het dankdag voor 
gewas en arbeid. Alle HSN-scholen hebben 
daarom een themaweek over: ‘Dankend 
doorgaan’. De centrale tekst is Genesis 8:15-
9:17. Rondom dit thema wordt in de 
dankdagweek op de scholen verteld, gezongen 
en gewerkt. Als Ichthusschool hebben we deze 
keer geen actieve rol in één van de 
kerkdiensten. U bent van harte uitgenodigd 
om bij één van de diensten aan te sluiten: 

• Grote Kerk, 14.30 uur ds. J.J.G. den Boer 

• Fontein, 14.30 uur ds. T.C. Verhoef 

 

De eerste collecte is bestemd voor 
Compassion. Dit is de organisatie van ons 
sponsorkind   

 

Vacature onderwijsassistent! 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een 
onderwijsassistent! Kent u iemand die (bijna) 
afgestudeerd is, tip deze kandidaat…  

 

Voor meer informatie klik op de afbeelding:  

Red een kind 
Als school doen we deze maand mee met de 
actie ‘Red een kind’. We zien in de digitale 
tussenstand dat we al €130,- hebben 
opgehaald. Bedankt voor jullie steun! De actie 
duurt nog vier dagen. 

 

Welkom! 
Na de herfstvakantie is Moos in groep 4 
gestart en Joppe in groep 7. We wensen hen 
een fijne leertijd toe bij ons op school! 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/nieuws/wij-zoeken-jou/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.komoverenhelp.nl%2Fkleding&data=04%7C01%7Cdirectie.ichthus%40hsn-scholen.nl%7C12d88d994093434639eb08d98d7930e1%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1%7C0%7C637696373981280550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FLkQaUpdACkg9dPHj8I1IQEnRBdJwabR%2Fbi%2FAikhSlc%3D&reserved=0
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