
  
NIEUWSBRIEF 7 – 25 november 2021 

week 48 

1 december: Chiara, 7 jaar 

 

week 49 

7 december: Jasmijn, 9 jaar 

8 december: Roy, 12 jaar 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 48:  Psalm 17 : 4 
Groep 1-8 

week 49: Lukas 2 : 13, 14 
Groep 5-8  

november 

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 

 

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 
Jesaja 9 : 1a 

  

Als we ’s morgens de kinderen op school mogen ontvangen is het 
net licht en bij een donkere dag schemert het nog wat. We gaan 
op weg naar de ‘donkere’ periode van het jaar; het wordt 
kouder, natter en steeds langer donker. En toch mogen we 
zeggen: we leven in deze tijd naar het Licht toe. Hoe dan? 

 

De komende vier zondagen zijn de zogeheten 
‘Adventszondagen’. Zondagen waarin we ons mogen 
voorbereiden richting Kerst, het feest van Licht. Onze Redder is 
naar de wereld gekomen, zondig en klein. Jezus is naar de wereld 
toegekomen om licht in de duisternis te brengen.   

 

Wij lopen naar het licht toe. 

(licht van de wereld) 

Wij lopen naar het licht toe. 

(licht van God) 

Sela – naar het licht toe 

 

Wat zijn voor u en voor jou lichtpuntjes in deze wereld? Een 
mooie vraag om te bespreken met je kind(eren). Het zijn de 
kleine dingen die het doen… dat kan enorm veel licht laten 
schijnen op jouw leven én in je hart! 
 

Hilbertine Westeneng-Bos, directeur 

 

‘Niet voor de school,  

maar voor het leven leren wij!’ (Seneca) 

Zending 

De zending kan ook digitaal  

worden overgemaakt via de  

QR-code. Dank voor uw gift!  

 

 

https://www.instagram.com/ichthusschoolnijkerk/
https://www.sela.nl/liederen/207/naar-het-licht-toe.html
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/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=omjvg44PQcysooV9TE8GEg
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Sint op school 
Vandaag had ieder kind al een kleinigheidje 
van de sint in zijn/haar schoen ontvangen. 
Binnenkort hoopt hij ook op school te komen. 

 

Sinterklaas hoopt op 3 december bij ons op 
school langs te komen. Hoe laat hij precies 
komt, blijft een verrassing. Wat we wel weten:  

- Sinterklaas komt op school, ouders 
zijn helaas niet welkom op het plein.  

- De kinderen nemen zelf een 
tussendoortje mee. 
 

We zien uit naar een gezellige ochtend/dag. 

 

NB. Ouders van groep 1, een reminder: de 
leerlingen zijn op woensdag 1 december vrij en 
worden op vrijdag 3 december (8.30-12.00u) 
op school verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren 
Bij Hanna (groep 4) is vrijdag 19 november een 
zusje geboren: Laura. Van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie dochter en zusje. 
Gods zegen bij de opvoeding toegewenst! 

 

Samen lezen over sinterklaas 
De Sinterklaastijd is voor kinderen een 
bijzondere periode. Het is gezellig 
om samen met kinderen over Sinterklaas te 
lezen. Lezen in mooie boeken is een cadeautje 
voor kinderen. Naast dat je samen een fijn 
moment kunt creëren, leren kinderen er veel 
van. Het luisteren naar verhalen verstevigt de 
taalbasis en vergroot de woordenschat. 
Gelukkig zijn er veel boeken beschikbaar! 
 
Bekijk hier de boekentips! 
 
 

Vanuit de huishoek naar de supermarkt 

Oudergesprekken 
De oplopende besmettingen vragen ook 
aanpassingen in de oudergesprekken. We 
voeren de meeste oudergesprekken digitaal. U 
kunt zich via Parro inschrijven. De leerkracht 
zal u tijdig uitnodigen via Teams.   

MR 
De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen, spreekt over de gang van zaken op 
school. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt 
actief mee in allerhande onderwerpen, van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot 
schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. De MR vergadert ongeveer vijf of zes keer per 
jaar over zaken die met school te maken hebben. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Dit 
jaar bestaat de MR uit de volgende ouders: Monique Ruiter (voorzitter), Marco den Hertog (GMR), 
Beja Morren. De leerkrachten die zitting hebben in de MR zijn: Marjan van den Berkt (secretaris), 
Ellen Morren, Rick Westeneng.  
 
Ieder jaar kiest de MR een aantal speerpunten uit waar actief in meegedacht wordt. Dit jaar zijn dat 
de volgende speerpunten: "Leren leren," omgaan met geld en de veiligheid rondom de school.  
 
Graag ontvangen wij van de ouders van de school input voor de MR-vergaderingen. Neem gerust 
via de mail contact met ons op (mrich@hsn-scholen.nl). Ook kunt u een van de ouders van de MR 
aanspreken.  
 
 

 

 

Coronamaatregelen 
Vorige week heeft u een brief ontvangen met 
aanvullende maatregelen. Wij zijn enorm 
dankbaar dat de besmettingen op de 
Ichthusschool erg laag zijn en dat er (nog) 
geen klassen in quarantaine zitten. Vrijdag is 
de persconferentie, we wachten af of er 
maatregelen volgen. Indien nodig zullen we u 
uiteraard z.s.m. informeren.  
 

Indien uw kind klachten krijgt, zoals hoesten, 
benauwdheid en koorts, vragen wij u om een 
GGD-test uit te laten voeren en thuis te blijven 
tot de uitslag bekend is. Als de test negatief is, 
mag uw kind weer naar school.  

 

 

Ingezonden 
- Flyer jeugdfonds Sport & Cultuur 
- 5 december actie: ieder kind een 

cadeau 
- Flyer evenement ‘Olympische 

Winterspelen’ in de kerstvakantie 

 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samen_Lezen_over_Sinterklaas.pdf
mailto:mrich@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/flyer-jeugdfonds-sport-cultuur.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Ieder-kind-een-cadeau.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Ieder-kind-een-cadeau.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Olympische-winterspelen.pdf

