
  
NIEUWSBRIEF 11 – 17 februari 2022 

week 8 

22 februari: Levi, 6 jaar 

 Martha (secr.), 43 jaar 

23 februari: Bram, 6 jaar 

26 februari:  Anna, 7 jaar 

 Loïse, 7 jaar 

27 februari: Bregje, 5 jaar 

 

week 9 

5 maart: Roan, 5 jaar 

6 maart: Linn, 11 jaar 

 

week 10   

11 maart: Colin, 13 jaar 

 Juf Ellen, 58 jaar 

12 maart: Kai, 8 jaar 

 Juf Marisha, 29 jaar 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 
week 8:  Psalm 139 : 1 

 Groep 3-8 

week 10: Psalm 66 : 4  

Groep 5-8  

 

februari 

18 februari: rapport mee 

21 februari:  schoonmaakavond 

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

 

28 februari – 4 maart: voorjaarsvakantie! 

 

maart  

8 maart: hoofdluiscontrole (thuis) 

9 maart: biddag 

11 maart: oudergebedsgroep 

 

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die 
ons geschonken is. 

Romeinen 12 : 6 

 

‘Wat verraste je vanmorgen?’ Met die vraag hebben we de 
studiedag van dinsdag geopend. Voor de één waren het de 
fluitende vogels, voor de ander dat de zon. Verschillende 
momenten kunnen je verrassen in het leven; daar mag je je 
steeds over blijven verwonderen.  

 

In de afgelopen weken hadden we ook zo’n moment op het 
plein. We stonden als leerkrachten ons te verwonderen over de 
samenwerking van de groepen 5/6 en 7. Er was een sleutel in de 
boom en samen hadden ze een plan om deze eruit te halen. Een 
leerling die goed kan klimmen, klom de boom in en hij werd 
geholpen en aangemoedigd. Wat een samenwerking zagen we 
ontstaan.  

 

Verwonderen en samenwerken zijn twee woorden waar we ons 
steeds over willen buigen. Dit doen we in de thema’s waarin we 
ons mogen verwonderen over alles wat er gebeurt. We werken 
samen, ook met andere groepen, om meer te leren en meer te 
ontdekken.  

 
Wat een gaven en talenten krijgen wij van God en wat is dat 
bijzonder mooi om in te mogen zetten! 

 

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://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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biddag 2022 ‘Blijven bidden’ 
Op woensdag 9 maart 2022 vieren we met de kinderen biddag. Het thema van dit jaar is ‘Blijven 
bidden!’ naar aanleiding van Daniël 6 : 1-29. We spreken met de kinderen door over blijven bidden (1) 
als het moeilijk is, (2) gericht op God en (3) in vertrouwen dat Hij helpt. Het gezinsdagboekje ontvangt 
u op de maandag na de voorjaarsvakantie.  
 
Elke dag is anders. Soms gebeuren er hele mooie, blije dingen. Soms lijkt alles mis te gaan. Bij Daniël 
was dat ook zo. Hij had een mooi leven, maar toen veranderde dat opeens…. Slechte mensen wilden 
hem weg hebben en bedachten een gemeen plan. Daardoor mocht Daniël niet meer met God praten 
van de koning. Maar hij bleef op God vertrouwen en… hij bleef bidden, ook al was dat bést spannend. 
God zorgde voor hem! Zo mogen ook wij net als Daniël blijven bidden. Ook als mensen om ons heen 
dat misschien raar vinden, of als er andere redenen zijn waarom we niet altijd durven of willen 
bidden. We mogen op God vertrouwen; Hij helpt ons en geeft ons wat we nodig hebben! 
 
Als Ichthusschool zijn we gekoppeld aan de Fonteinkerk. De leerlingen zullen (na de vakantie) 
gevraagd worden om een taak te verrichten tijdens deze dienst. Te denken valt aan uitdelen van de 
liturgie, de schriftlezing etc. Ds. Verhoef komt die week ook bij ons op school. De dienst in de 
Fonteinkerk start om 14.30u. Zoals het er nu naar uitziet is iedereen van harte welkom in de kerk! 
 

 

 

terugblik studiedag(en)   
We kijken terug met elkaar op een goede 
studiedag voor alle groepen. We mochten 
nadenken over ons nieuwe thema, maar ook ons 
verder verdiepen in het rapport. We kunnen echt 
verder en nieuwe slagen maken. We hopen aan 
het eind van dit schooljaar het nieuwe rapport 
aan u te kunnen presenteren.  

Woensdag had groep 1 en 2 nog een studiedag 
over het stimuleren van de ontwikkeling van 
motorische vaardigheden. Dit was een 
interessante en zeer effectieve dag. We hopen 
hiermee dat we de talenten van de kinderen 
volledig kunnen benutten en hen zo tot optimaal 
leren te laten komen.  

 

versoepelingen 
Er zijn versoepelingen aangekondigd! Dit 
betekent concreet, vanaf maandag:  

• Zijn de ouders weer welkom in school; 

• Vervalt het mondkapjesplicht en de 
verplichte 1,5 meter afstand; 

• Wordt het isolatieadvies vijf dagen, 
mits je 24 uur klachtenvrij bent.  

• Blijven de zelftesten beschikbaar 
(leerlingen kunnen deze bij hun 
leerkracht krijgen). 

 

Nb. In de onderbouw hebben we de keuze 
gemaakt dat leerlingen zelf naar binnen komen 
en het afscheid bij het hek is. 1x per maand 
worden ouders uitgenodigd hun kind naar binnen 
te brengen. 

Thema muziek:  

muziek noteren en dan spelen (groep 1/2) 


