
  
NIEUWSBRIEF 4 – 7 oktober 2021 

week 41 

11 oktober: Ninthe, 6 jaar 

12 oktober: juf Naómi, 33 jaar 

13 oktober: juf Erica, 31 jaar 

16 oktober: Aron, 10 jaar 

17 oktober:  Daan, 10 jaar 

 

week 42 (herfstvakantie) 

18 oktober: Koen, 7 jaar 

21 oktober: Suze, 5 jaar 

 Renze, 5 jaar 

week 43 

28 oktober: Marie-Lou, 9 jaar 

29 oktober: Meta, 56 (secretaresse) 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 41:  Psalm 106 : 2 
Groep 5-8 

week 43: Daar is kracht (Opw.446) 
Groep 3-8  

oktober 

13 oktober: studiedag  
(alle leerlingen vrij) 

 

18-22 oktober: herfstvakantie 

 

25 oktober: start 1e 
signaleringsperiode 

26 oktober: hoofdluiscontrole 

 

november 

3 november: dankdag, praise 

15 november: MR-vergadering 

24/25 nov.: VO-adviesgesprek groep 8 

30 november: spreekuur (gr.1-7) 

 

 

 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die 
vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in 
liefde. 

Galaten 5 : 13 

  

Leren voor het leven, betekent ook geven aan de ander. Wat is 
het mooi om hier samen mee aan de slag te gaan. Groep 8 is 
bezig met de Kinderpostzegels (dat eindigt morgen). Alle groepen 
zijn daarnaast ook gestart met de actie ‘Red een Kind’, passend 
bij de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Deze actie maakt 
ons bewust dat wij rijk zijn in voedsel, een dak boven ons hoofd 
en zoveel meer. Er zijn veel andere kinderen op de wereld die in 
armoede leven, niet zomaar eten hebben en geen dak boven hun 
hoofd. Ook deze kinderen hebben een doel voor ogen en willen 
graag een beroep uitoefenen. Iets dat voor ons zo gewoon lijkt.  

 

Het is mooi om zo te mogen dienen en een licht te mogen zijn in 
deze wereld. Zo leert Jezus ons ook om dienstbaar te mogen zijn. 
We mogen denken aan de ander en de ander ook helpen. Het 
helpen kan via allerlei wegen: een klusje doen of doneren. Ook 
een spaaractie als deze is een vorm van dienstbaarheid voor onze 
naasten. Mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn 
gestart!    

  

 

 

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/


 

  

 

 

 

Schoenmaatjes 
Silvia (7) uit Afrika is zo blij met haar schrift, pen en 
potlood uit de schoenendoos. Nu kan ze weer naar 
school. Ze wil heel graag dokter worden.  

 

Uw kind krijgt voor de herfstvakantie een 
folder mee van de schoenendoosactie. De 
actie houdt in dat we ons speelgoed en geld 
delen met een kind dat waarschijnlijk nog 
nooit een cadeautje heeft gehad. De actie is 
geheel vrijwillig, u zou er ook voor kunnen 
kiezen om 1 doos per gezin te vullen. 

 

Wilt u de folder goed doorlezen als u mee 
doet aan de actie? Er staat precies in 
waarmee u de doos kunt vullen. Aan de 
folder zit een geld-envelop waarop u kunt 
aangeven of u de bijdrage van €5,- 
overmaakt (bij voorkeur) of dat u die 
bijdrage in de envelop doet. Deze bijdrage 
is voor de organisatie- en transportkosten.  

 

 

 

 

 

 

 

Zending 
We sponsoren Kidist en de familie Yuschuk. In 
deze periode hebben we daar met elkaar €375,98 
voor opgehaald (contant en digitaal). We willen u 
hiervoor hartelijk bedanken!  

 

Ook willen we ons  inzetten voor andere goede 
doelen en dat zal wisselend zijn. Nu zijn we in de 
maand oktober bezig met de actie ‘Red een kind’. 
Daarover heeft u via Parro de benodigde 
informatie van ontvangen.  

 

Vanuit de MR kwam de vraag of er een QR-code 
kon komen, zodat we de zending naast het 
meegeven van geld, ook weer online kunnen 
overmaken. Dat kan zeker, klik of scan de QR-
code! 

 
 

 

 
Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

Nijkerk Sportief en Gezond – fittest  
Ook dit jaar organiseert Nijkerk Sportief en Gezond 
de anonieme fittest bij groep 3 t/m 8. Dit wordt 
afgenomen om de gezondheidscijfers en 
sportparticipatie binnen de gemeente in kaart te 
kunnen brengen.  

 

Wat doen we?  

➔ 1 sportles (na de herfstvakantie) van af 
groep 5 een Interval Shuttle Run Test voor 
het meten van de conditie 

➔ Een vragenlijst afnemen met vragen als: ‘zit 
je op een sport’ en de BMI wordt 
opgemeten. 

➔ Volledig anoniem! De kinderen hebben een 
nummer en niemand kijkt mee. 

 

Resultaten?  

De resultaten worden gedeeld met de gemeente en 
de school. Waar nodig kan het buurtsportteam 
ondersteuning bieden.  

 

 

 

 

Gitaarlessen Cor Bruinsma 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in de 
afgelopen periode kennis mogen maken met 
de gitaar. Zij hebben een les van Cor Bruinsma 
gekregen, ook kregen zij een flyer om zich aan 
te melden voor de gitaarlessen.  

 

De les kan doorgaan bij minimaal 6 
aanmeldingen. Momenteel hebben we vier 
aanmeldingen. We hopen dat er nog twee bij 
komen, zodat deze lessen door kunnen gaan.  

 

Lees hier de flyer en meld je aan!  
(Graag aanmelden voor maandag 11 oktober) 

 

Groep 1 en 2 
Onder de ouders van groep 1 en 2 is een 
enquête verspreid om de wensen voor het 
naar school brengen van de kinderen te 
onderzoeken. We zien dat de meningen 
verdeeld zijn en er twee opties gelijkwaardig 
opliepen: helemaal niet naar binnen brengen 
en 1x per maand je kind naar binnen brengen 
en direct weer naar huis. Als leerkrachten 
hebben we de besluitende stem gegeven.  

 

We gaan voor optie 3. De ouders mogen 1x 
per maand hun kind naar binnen brengen. Er is 
altijd een collega bij het hek om de kinderen te 
begroeten. Meer informatie volgt via de 
leerkrachten.  

 

Alle kinderen mogen hun doos thuis versieren en 
vullen. In de herfstvakantie kan er dus verzameld en 
geknutseld worden. Graag ontvangen wij de gevulde 
en versierde schoenendoos uiterlijk 12 november 
2021 op school. De envelop mag bovenop de doos 
en om de doos graag een postelastiek. 

De schoenendozen moeten op woensdag 17 
november ingeleverd worden, vindt u het leuk om 
met een auto vol schoenendozen naar Amersfoort 
te rijden tussen 13.30 – 16.00 uur? Laat het weten 
aan juf Lisanne. (l.beekhuis@hsn-scholen.nl of 
stuur een Parro)  

 

Wij hopen op heel veel schoenendozen, zodat wij 
ook heel veel kinderen blij kunnen maken! 

  

Meer informatie: 

Schoenendoosactie - 
https://schoenendoosactie.nl/  

Organisatie GAiN -  
https://www.gainhelpt.nu/ 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden 
Activiteiten 
Kinderboekenweek 

 

Nijkerk Sportief en 
Gezond  
flyer activiteit 
herfstvakantie 

 

 

Parro 
Wist u dat u sinds deze week uw 
kind na ziekte ook weer zelf 
beter kunt melden via Parro? 
Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=omjvg44PQcysooV9TE8GEg
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/10/aanmelden-gitaarles.pdf
mailto:l.beekhuis@hsn-scholen.nl
https://schoenendoosactie.nl/
https://www.gainhelpt.nu/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/10/Kinderboekenweek-2021.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/10/Activiteit-herfstvakantie-Nijkerk-Sportief-en-Gezond.pdf
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