
  
NIEUWSBRIEF 9 – 20 januari 2022 

week 4 

26 januari: Tygo, 7 jaar 

 Saartje, 10 jaar 

 Emy, 11 jaar 

29 januari: Nienke, 5 jaar 

 

week 5  

31 januari: Thom, 5 jaar 

1 februari: Mirthe, 12 jaar 

3 februari:  juf Tanja, 46 jaar 

6 februari: Loïs, 8 jaar 

 Maaike, 8 jaar 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 4:  Gezang A : 8 

 Groep 1-8 

week 5: Psalm 5 : 12  

Groep 5-8  

 

januari 

24 januari: kerk-school-gezin week 

30 januari: KSG gezinsdienst 

 

februari 

2/3 februari:  adviesgesprekken gr.8 

14 februari: MR-vergadering 

15 februari: studiedag gr.1-8 

16 februari: studieochtend groep 1-2 

22/24 februari: spreekmiddag/avond 
n.a.v. rapport 

 

 

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk 
zijn leden.  

1 Korinthe 12 : 27 

  

Deze week is het de week van gebed. Ieder jaar is daarbij het 
thema ‘eenheid’. Dit jaar lijkt het wel meer van toepassing te 
lijken dan anders. We zijn namelijk op zoek naar eenheid in een 
wereld vol verdeeldheid. 

 

Bij een eenheid kan je bijvoorbeeld denken aan een team dat 
samenwerkt of de eenheid die je op een camping tijdens de 
buitenluchtdienst kunt ervaren. En dat tegenover de 
verdeeldheid van de wereld vol met coronaprotesten, black live 
matters en kerken die verdeeld zijn.  

 

In Christus mogen wij samen één zijn, zoals Paulus in de 
Korinthebrief schrijft: het lichaam van Christus en ieder 
afzonderlijk zijn leden. Als het hele lichaam namelijk uit ‘hand’ 
zou bestaan, is niet volwaardig. Zo ook als het hele lichaam uit 
‘oog’ zou bestaan. Laten we daarom streven naar de eenheid. 
Om in verbondenheid met elkaar ieders talenten in te zetten.  

 

Tot slot, afgelopen weekend kwam er een nieuw lied uit dat hier 
volledig bij past. Ik deel deze graag ter inspiratie: huis van gebed. 

 

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.youtube.com/watch?v=GROLTqE0WlU
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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema chocolade: ontwerp jouw eigen unieke bonbon (groep 8) 

Aanmelden broertjes en zusjes 
We zijn weer begonnen aan de formatie voor 
het schooljaar 2022-2023. Om goed te kunnen 
bepalen hoe we de groepen willen gaan 
indelen, is het voor ons belangrijk de 
aanmeldingen zoveel mogelijk binnen te 
hebben.    

 

Wordt uw zoon/dochter in het schooljaar 
2022-2023 vier jaar en heeft u uw 
zoon/dochter nog niet aangemeld download 
hier het aanmeldingsformulier en lever deze 
bij ons in.  

 

Kent u kinderen in de wijk die bijna vier 
worden? Vertel uw buren gerust meer over de 
Ichthusschool en laat hen contact opnemen! 

KSG-week: ‘Bid, lees en groei’ 
In de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 januari wordt er op veel christelijke scholen in 
Nijkerk en Nijkerkerveen de Kerk-School-Gezin themaweek gehouden. Het thema van deze week is: 
‘Bid, lees en groei’, waarbij het ‘Woordeloos boek’ centraal staat. Het Woordeloos boek is een boek 
dat in vijf kleuren het Evangelie op een begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen. Over God en 
onszelf, over zonde en de Heere Jezus, over de toekomst. Tijdens deze week worden psalmen en 
liederen geleerd, kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. De 
themaweek wordt afgesloten op zondag 30 januari in de diverse kerken in Nijkerk en 
Nijkerkerveen. Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen over hetzelfde 
thema gepreekt en gezongen wordt.  
 
Deze keer zijn wij te gast bij De Grote Kerk. Wij nodigen alle ouders en kinderen uit deze dienst 
online mee te vieren. Wellicht gaat u regelmatig op zondag naar een andere kerk of bent u niet 
gewoon om een kerkdienst te bezoeken: ook dan bent u van harte welkom.  
 
Plaats: Nijkerk 
Tijd: 9.30 uur 
Link: https://hervormdnijkerk.nl/leden/kerkdienst-in-beeld/  
 
Ter voorbereiding op de themaweek krijgt ieder gezin deze week een boekje mee. Elk kind 
ontvangt maandag een armbandje wat aansluit bij het thema. Zo kunt u ook thuis meedoen met de 
themaweek en er over doorpraten. We wensen u een goede dienst toe. 
 
 

 

 

Coronamaatregelen 
Helaas hebben we nog steeds te maken met 
de coronamaatregelen en lopen de 
besmettingen op. We merken het helaas ook 
op school, er zijn veel kinderen afwezig door 
bijvoorbeeld quarantaine. We hopen dat we 
jullie weer snel op school mogen zien!  

 

We begrijpen tegelijkertijd dat het lastig is om 
soms zo laat nog te horen dat uw 
zoon/dochter de dag erna thuisonderwijs 
ontvangt. We bedanken u voor al uw 
flexibiliteit die u toont. We hopen uiteraard 
dat het zo min mogelijk zal voorkomen om zo 
het onderwijs zoveel mogelijk te continueren. 

 

 

Digitale open ochtend 2022 
Helaas kan de open ochtend geen doorgang 
hebben zoals we zijn gewend. Vorig jaar 
hebben we een digitale rondleiding gemaakt 
en deze kunnen (nieuwe) ouders nog steeds 
bekijken. We willen de gelegenheid bieden om 
(nieuwe) ouders digitaal te ontmoeten, zodat 
we een eerste kennismaking kunnen hebben 
en zij hun vragen kunnen stellen over de 
Ichthusschool. 

 

Online meeting 1 van 9.00u tot ca. 9.30u 

Online meeting 2 van 11.00u tot ca. 11.30u 

 
Klik op de link om in te schakelen. Geeft u 
deze link door aan mogelijk nieuwe ouders? 
Alvast bedankt!  

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Aanm.form_.web-ich-2021-iom-P-1-1.pdf
https://hervormdnijkerk.nl/leden/kerkdienst-in-beeld/
https://ams3.digitaloceanspaces.com/ms-server-01/HSN%20Ichthus%2015-04-2021/index.htm
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQxNDQ2ODUtZGYyYi00NjgxLWFiNjgtZjJkMzdmYzZiMzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228b2a5a3c-0258-4743-abff-f4567f2d388c%22%2c%22Oid%22%3a%22304f4df5-c10a-439a-8679-baab4eaa835b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWViNWVhMzQtNzQ2MC00OGE4LWI2MWUtMWQ5YmUwMGI2Zjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228b2a5a3c-0258-4743-abff-f4567f2d388c%22%2c%22Oid%22%3a%22304f4df5-c10a-439a-8679-baab4eaa835b%22%7d

