
  
NIEUWSBRIEF 10 – 3 februari 2022 

week 6 

10 februari: Tygo, 8 jaar 

11 februari: juf Marjan, 39 jaar 

12 februari:  Suze, 7 jaar 

 

week 7  

14 februari: Mats, 5 jaar 

15 februari: Nick, 10 jaar 

19 februari:  Manuel, 8 jaar 

6 februari: Thomas, 11 jaar 

  

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 6:  Johannes 8 : 12 

 Groep 5-8 

week 7: Heer U bent mijn leven  

Groep 5-8  

 

februari 

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 

 

maart  

8 maart: hoofdluiscontrole (thuis) 

9 maart: biddag 

11 maart: oudergebedsgroep 

 

Jezus, Christus, Zoon van God Verlosser 
Lied van de vis 

  

In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt over de onderwaterwereld. 
Een bijzondere wereld waar we niet dagelijks komen. Toch valt 
er veel te ontdekken: waterplanten, onderwaterdieren, haaien, 
vulkanen die daar starten. Maar ook: hoe ademt een vis? Of hoe 
eet een vis? Allerlei vragen en zoektochten van de leerlingen. 

 

Het mooie aan ons onderwijs dat we mogen geven en bieden is 
dat we de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden 
meegeven en aanleren, maar ook aandacht hebben voor onze 
identiteit. De Ichthusschool, daar staat ook zo’n vis op bij ons 
logo. Maar wat betekent die vis? Die zin wordt uitgelegd in ‘het 
lied van de vis’.  

Die vis is een teken voor groot en klein,  
dat wij vrienden van Jezus zijn.  

Zo worden wij herkend tot over de grenzen  
als kinderen van God en als vissers van mensen.  

Ichthus! (3x)  
Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. 

 

De kinderen leren dit lied én de betekenis, zo kunnen zij het 
evangelie doorgeven in de wereld om hen heen én weten ze 
wat de betekenis is van de naam van onze school! Waardevol 
om zo onderwijs met elkaar te maken en te geven. 

 

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=8EPpjfosc9k
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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden broertjes en zusjes - 
herinnering 
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! 

Bestuursbezoek, maandag 24 januari 
Op maandagmorgen 24 januari jl. kwam een deel van het HSN-bestuur, Henk, Dirkje en Guillaume, 
bij ons op werkbezoek. We hebben met hen doorgesproken over de dingen die al goed gaan, zoals:  

• Het thematisch werken: waarin leerlingen écht gemotiveerd zijn en de collega’s ook! 
Maar ook waarin we de identiteit van de school ook kunnen verweven in de thema’s. 
Zoals nu leert groep 3 en 4 het Ichthuslied.  

• De nieuwe methode voor begrijpend lezen: Atlantis.  

• De betrokkenheid van onze ouders, bij activiteiten en zeker ook in de periode van de 
lockdown. Nogmaals: onze dank en waardering voor u als ouder! 

 
Ook spraken we over de uitdagingen:  

• De focus op technisch lezen. 

• De focus op sociaal-emotioneel gebied na de lockdown. We merken dat leerlingen echt 
weer moeten ‘wennen’ doordat kinderen veel alleen hebben gespeeld in de lockdown.  

• Het leerlingenaantal blijft een uitdaging, maar het Spaanse Leger biedt tegelijkertijd weer 
nieuwe kansen voor de school. 

• We zijn bezig met een nieuw rapport.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw gaven in een gesprek aan het bestuur terug:  

• We vinden het fijn dat er kleinere klassen zijn en dat we als groepen ook samenwerken.  

• We merken dat het een christelijke school is. Er wordt minder gescholden en als het 
gebeurt wordt het besproken.  

• We konden de juf/meester goed bereiken met het thuisonderwijs via Teams. 
 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
Al jaren is er een kleine groep vrijwilligers 
actief voor de HSN. De meeste van hen zijn 
gepensioneerd en doen bijvoorbeeld 
schildersklussen of werken als vrijwilliger in 
verschillende tuinen van de scholen.  

Nu een vrijwilliger na ruim vijftien jaar is 
gestopt, is de HSN op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Naast schilders hebben we ook 
belang bij tuiniers.  

Bent u een handige ouder of grootouder die 
uw tijd deels voor de scholen kan en wil 
inzetten, dan komen we graag met u in 
contact.  

Natuurlijk ontvangt u een vrijwilligersbijdrage. 

 

 

Parro - ziekmeldingen 
Het is mooi om te zien hoe Parro in ons 
handelen is verweven. We communiceren er 
dagelijks mee en hebben zo nauw contact 
met elkaar.  

 

We willen u vragen om alert te blijven op de 
ziekmeldingen. Als uw kind weer beter is, 
kan u uw kind ook zelf weer beter melden. 
Helpt u mee? Dit geldt natuurlijk ook 
andersom voor het ziekmelden. Alvast 
bedankt! 

 

 

Preventie Interventie Team Nijkerk 
Bij Kameleon thuis – voor kinderen van 4 t/m 8 
jaar. Soms gebeurt er iets in uw gezin en weet uw 
kind niet zo goed wat hij of zij daar mee kan. 
Denk aan ruzies, een scheiding, iemand die al een 
tijdje ziek is of spanningen die ergens anders 
door ontstaan. Veel kinderen kunnen hier niet 
mee omgaan of denken zelfs dat het hun schuld 
is.  

 

De training ‘Bij Kameleon thuis’ leert kinderen 
dat ze niet de enige zijn bij wie er thuis iets aan 
de hand is.  

 

Lees hier meer over de training. 

Vanaf maandag…  
We zullen vanaf maandag weer teruggaan 
naar het beleid dat de kinderen van groep 3 
t/m 8 voor schooltijd op het schoolplein 
blijven spelen. De leerkrachten zullen om 
8.20 uur naar buiten komen.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 kunnen wel  
direct naar binnen doorlopen.  

 

 

Thema onderwaterwereld:  

een presentatie over het duikpak van opa! (groep 4) 

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Aanm.form_.web-ich-2021-iom-P-1-1.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Bij-Kameleon-Thuis-Nijkerk.pdf

