
  
NIEUWSBRIEF 8 – 9 december 2021 

week 50 

13 december: Femke, 6 jaar 

18 december: juf Eline, 20 jaar 

20 december:  Evi, 6 jaar 

 

week 51 

21 december: Robin, 5 jaar 

22 december: Sophie, 7 jaar 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 50:  Als je gelooft in de Here 
Jezus, OTH 389 
Groep 1-4 

 Ik geloof in God de 
Vader, OTH 153 

 Groep 5-8 

week 51: Psalm 87 : 5 
Groep 3-8  

december 

13 december: studiemiddag leerlingen 
vrij 

24 december: 12.00u start kerstvakantie 

 

 

Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 
vrouwen. 

Lukas 1 : 28b 

  

Wie is jouw (geloofs)held? Kinderen beantwoorden bovenstaande vraag 
vaak met ‘mijn vader’, ‘mijn moeder’, ‘mijn opa’ of ‘mijn oma’. In de 
ogen van de kinderen zijn de (groot)ouders of verzorgers échte helden! 
En dat is ook zeker zo. Elke dag zijn zij er voor hen, is er eten en drinken 
en bovenal geven zij enorm veel liefde. Geweldig!  

 

Als we in de Bijbel kijken zou je ook verschillende ‘geloofshelden’ 
kunnen benoemen. Het zijn personen die een voorbeeld voor je kunnen 
zijn in het geloof. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, Mozes of David. Ook 
Maria kan je zien als geloofsheld. Als jong meisje wordt zij door de engel 
aangesproken en is zij gezegend onder de vrouwen. Maria weet zich 
volledig te  vertrouwen op God. Zij stelt zeker haar vragen die zij heeft 
en krijgt daar antwoord op. Dat geeft vervolgens de zekerheid om te 
kunnen zeggen dat zij de Heere wil dienen. Een bijzonder sterk geloof 
als jonge dame, als moeder van Jezus. Wist zij wat er allemaal stond te 
wachten? Of dat haar Zoon zou moeten sterven voor ons?  

 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 

Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 

De baby in je armen is waarlijk God met ons. 

Sela – Maria, had je door 
 

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/205/maria-had-je-door.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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen is leuk! 
We besteden veel aandacht aan lezen en er 
zijn ook leerlingen die behoefte hebben aan 
extra hulpmiddelen. Maar voor alles gaat het 
om het leesplezier. Daar kunnen allerlei 
materialen en manieren bij helpen.  
 
Verschillende onderwerpen komen aan bod, 
zoals luisteren, luisteren & lezen, lezen 
(verhalend, strips, informatief), samen lezen of 
lezen over leesproblemen. Heel divers. 
 
Hier vindt u een overzicht van materialen die 
we u niet wilden onthouden. 

juf Elisa 
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn 
naam is Elisa Hillebrand, ik ben 24 jaar en ik 
woon in Zeewolde. Een aantal jaar geleden 
heb ik de opleiding voor onderwijsassistent 
afgerond. Na de kerstvakantie zal ik Marisha 
haar werk tijdelijk overnemen. Hierbij zal ik op 
maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn. 
Naast het werk op de Ichthusschool ben ik ook 
werkzaam op ons eigen bedrijf, een 
vruchtboomkwekerij. Ik kijk er naar uit om op 
de Ichthusschool te werken en er samen met 
de kinderen en collega’s een leerzame en 
leuke tijd van te maken.  

 

 

 

Ingezonden 
- Flyer voor de dienst op Tweede 

Kerstdag vanuit de Fontein 
- Flyer ouderchat van de Groeigids 

 

juf Naómi 
Juf Naómi is sinds deze week 
met verlof gegaan. We wensen 
haar de rust toe tot de 
bevalling! 
 
 
vervanging in groep 3 
Juf Tonia zal een dag werken in 
groep 3 en juf Heleen zal een dag 
meer gaan werken in groep 3. 
 

Executieve functies 
Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief 
van 23 september, hebben we dit jaar onder 
andere de focus liggen op omgaan met 
executieve functies. Eén van de methode die 
we daarvoor inzetten is ‘Beter bij de Les’.  
 
De eerste ronde is geweest en de kinderen, 
die hebben deelgenomen, hebben inzicht 
gekregen, hebben strategieën geoefend en 
zijn enthousiast geworden.  
 
Op de foto ziet u dat ze de lessenserie 
hebben afgerond met een diploma.  
 
We starten nu met de tweede ronde. Opnieuw 
gaan een aantal leerlingen van start met Beter 
bij de Les. Ook zullen een aantal leerlingen 
starten met WIEF, speciaal voor leerlingen van 
groep 1-4. In de klassen hebben alle meesters 
en juffen verschillende spellen die we inzetten 
om samen de executieve functies te trainen. 

Kerst in de klas 
We vieren dit jaar Kerst in 
de eigen klas. De 
leerkrachten zullen hier een 
eigen invulling aan geven.  
 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/12/Overzicht-materialen-voor-kinderen-met-leesproblemen-20207.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/12/En-Hij-heet.....pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/12/GG_OuderchatFlyer_A6_3mmAfloop_HR.pdf
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