
  
NIEUWSBRIEF 6 – 11 november 2021 

week 46 

17 november: Max, 9 jaar 

18 november: Sanne, 11 jaar 

 

week 47 

22 november: Bob, 11 jaar 

25 november: meester Gerrit, 64 jaar 

26 november: Justine, 9 jaar 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 44:  van A tot Z (OvKids241) 
Groep 5-8 

week 45: Psalm L : 1  
Groep 3-8  

november 

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 

 

 

Toen de boden bij Jakob terugkwamen, meldden ze hem: ‘We zijn bij 
uw broer Esau geweest, en hij komt u tegemoet, met vierhonderd 
man.’ Jakob schrok hevig, het angstzweet brak hem uit. 

Genesis 32 : 7, 8a 

  

Ben je ergens bang voor? Misschien wel voor sommige dieren, 
omdat je ze er akelig uit vindt zien. Of misschien wel voor harde 
geluiden. Maar soms ben je ook bang, omdat je iets spannend 
vindt. Vaak vinden we nieuwe dingen spannend en daar worden 
we een beetje bang voor.  

 

In groep 4 ging het gesprek hier afgelopen week over naar 
aanleiding van de Bijbelverhalen die zijn verteld. Samen 
ontdekten de kinderen dat iedereen, ja ook de juf, wel eens 
ergens bang voor is. Tegelijkertijd ontdekten zij ook dat als je iets 
dan doet dat het eigenlijk niet eens heel eng was. Bang zijn hoeft 
niet altijd. 

 

Dat is precies wat de Heere ons ook leert: je hoeft niet bang te 
zijn! Wij mogen vertrouwen op de Heere. Ons leven ligt in Zijn 
hand. David heeft veel Psalmen geschreven. In Psalm 27 komt 
het verlangen van David sterk naar voren: ‘dat ik wonen mag in 
het huis van de HEERE’. Dat geeft zekerheid, vertrouwen, het 
maakt je sterk én het geeft geduld om op Hem te wachten.  

 

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/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke anekdote… 
In de onderbouw wordt gewerkt aan het 
thema supermarkt. Tijdens een bezoek aan de 
groep was de leerkracht met een leerling in 
gesprek over de supermarkt en de groeten die 
je daar kunt kopen. Maar wat vinden kinderen 
eigenlijk van groenten? 

 

De juf vraagt: ‘Welke groente vind je heel 
lekker?’ 

 

Een leerling antwoordt: ‘Wortels! En weet je 
waarom juf? Ik heb namelijk konijnentanden 
en dan kan je heel goed wortels eten!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag komt de sint…  
Komende zaterdag 13 november komt 
sinterklaas met zijn pieten. Zij geven u graag 
nog wat informatie. Lees hier het bericht van 
de regelpieten.  

 

speelgoedRUILmarkt 
Ook dit jaar organiseert de speelgoedRUILkast 
een speelgoedRUILmarkt, dit jaar in 
samenwerking met Streams Brink42. 

 

Er zullen twee ruilmomenten zijn, namelijk; 

Woensdag 17-11 van 13:00-16:00 

Zaterdag 20-11 van 10:00-13:00  

Locatie: Streams, Brink 42 Nijkerk 

 

Hoe het werkt? Heel simpel, je neemt 
speelgoed mee waar je kind(eren) op 
uitgekeken is en ruilt dit voor ander speelgoed. 

We hangen geen waarde aan het te ruilen 
speelgoed. En iedereen is Welkom! 

 

Wil je alleen speelgoed inleveren? dat kan ook 
maar niet op de RUILmarkt, we ontvangen het 
graag bij ons inleverpunt Brink 38 Nijkerk. 

 

Zie ik je daar?  
Groet Moniek Kas (moeder Rehobothschool) 

Even voorstellen…  
Aan het begin van het jaar stellen de nieuwe 
leerkrachten zich aan u voor. We zijn dit per 
abuis helemaal vergeten om met u te delen. 
Dank voor de alertheid van onze ouders!  

 

In deze brief stellen juf Anna, juf Tonia en juf 
Ink zich aan u en aan jou voor.  

 

Red een kind – opbrengst!  
Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de 
actie 'Red een kind'. De actie is een groot 
succes geworden met dank aan alle kanjers 
van de Ichthusschool. Zij hebben heel erg hun 
best gedaan om familie, vrienden, buren en 
anderen enthousiast te maken voor deze 
actie.  

 

In totaal is er een gigantisch bedrag van           

€ 1429,18 opgehaald! 

 

90% van dit bedrag is bestemd om via de 
stichting 'Red een kind' kinderen in armoede 
kansen te geven voor de toekomst. 10% van 
dit bedrag is bestemd voor de Ichthusschool. 
Dit bedrag mogen wij gebruiken om mooie 
boeken te kopen. Dat gaan we zeker doen! 

Thema natuurkrachten, de aardbeving nabootsen 

coronamaatregelen…  
Op dit moment neemt de besmetting toe. 
Morgenavond zal er een persconferentie zijn. 
Om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen, zullen een aantal maatregelen op 
school opnieuw worden ingevoerd. Op deze 
manier hopen we dat het onderwijs doorgang 
kan blijven vinden. Achter de schermen 
hebben we als directieteam vergaderd over de 
stappen die we kunnen nemen. We wachten 
de persconferentie van vrijdag af, maar 
maandag zal u bericht krijgen over welke 
maatregelen we zullen nemen.   

Flyer speelbos (winterperiode) 
Bekijk hier wat er wordt georganiseerd vanuit 
Nijkerk Sportief en Gezond bij de speelbos in 
de winterperiode!  

 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/bericht-van-de-regelpieten.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/even-voorstellen.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Speelbos-winterperiode-.pdf

