
  
NIEUWSBRIEF 12 – 10 maart 2022 

week 11   

14 maart: Sem, 12 jaar 

15 maart: Jasmijn, 9 jaar 

16 maart: Matthew, 7 jaar 

17 maart: Linde, 7 jaar 

 Mila, 8 jaar 

 Werner, 10 jaar 

 meester Diederik, 54 jaar 

18 maart:  Joël, 6 jaar 

19 maart:  Tesse, 5 jaar 

 Elianne, 12 jaar 

 

week 12 

25 maart: Anouk, 11 jaar 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 
week 11:  Als ik mijn ogen sluit 

 Groep 4-8 

week 12: LvdK 47 : 1  

Groep 1-8  

 

maart  

11 maart: oudergebedsgroep 
 

april 

1 april:  oudergebedsgroep 

11 april:  MR-vergadering 

14 april: studiedag 

15/18 april: Goede Vrijdag/Pasen 

19 april: spreekuur (intekenlijst) 

21 april: schoolfotograaf 

22 april:  Koningsspelen 

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God 
Jesaja 41 : 10 

 

Gisteren was het biddag. Wat fijn dat we met zoveel kinderen 
en ouders van de Ichthusschool in de Fontein aanwezig waren! 
Het thema was: ‘Blijven bidden’. Een toepasselijk thema, zeker 
in een tijd van nood. We zijn amper uit de coronacrisis of er is 
een oorlog in Europa; en dat houdt ons bezig. Misschien word je 
er wel heel verdrietig van of bang..  

 

Over bang zijn ging het ook tijdens de biddagdienst in de 
Fonteinkerk. Ds. Verhoef vroeg of je wel eens bang bent, net als 
Daniël. Daniël zat namelijk in een kuil vol met leeuwen… Je kan 
je voorstellen dat je best bang wordt. Als vergelijking had de 
dominee een plaatje meegenomen van een man die in de 
wachtkamer zit, bijvoorbeeld bij de tandarts, en dat er een 
leeuw op een stoel naast je zit. Dan moet je niet schrikken.  

 

De belangrijkste boodschap die we al aan het begin van de 
dienst via de ouderling meekregen en door de dominee werd 
herhaald was: hoe groot jouw angst ook is, Gods liefde is groter!  

 

Daar mogen we in alle tijden, ook nu wanneer je misschien bang 
of onzeker wordt van de situatie in de wereld op vertrouwen. 
Gods liefde is groter en we mogen altijd blijven bidden! 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR - ouderavond 

Dit jaar vertegenwoordigen de bovenstaande  
personen het personeel en de ouders in de  
medezeggenschapsraad (MR). Binnen de  
MR wordt over allerlei zaken nagedacht  
die met de school te maken hebben.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bespreken  
van de opbrengsten, veiligheid binnen de  
school en allerlei andere onderwerpen.  
 
In de afgelopen periode heeft de MR het plan  
opgevat om een ouderavond te organiseren  
over bepaalde thema’s. Dit jaar is een van de  
thema’s waar binnen de MR aandacht aan besteed  
wordt, leren omgaan met geld. Mocht u een idee hebben over input voor een informatieavond horen 
wij dit graag. Andere opmerkingen, ideeën en tips zijn ook van harte welkom. U kunt ons aanspreken 
op het plein maar een mailtje of berichtje via Parro sturen, kan natuurlijk ook.  

 

 

 

geboren   
Bij juf Marisha en haar man 
Wessel is een gezonde zoon 
geboren: Zion Evan Aaron 
Kroon. Zowel juf Marisha als 
Zion maken het goed. We 
willen hen van harte feliciteren 
en Gods zegen toewensen in 
de opvoeding. Wilt u een 
kaartje sturen? Het adres van 
de juf is: Lorentzhof 12, 3863 
AM Nijkerk 

 

Familie Yuschuk (sponsorgezin) 
Als school ondersteunen we de familie Yuschuk al enige tijd. Deze familie woont in Oekraïne en 
heeft dan ook te maken met de oorlog. Het zijn voor hen daarmee extra lastige tijden. Via Stichting 
Zending over Grenzen hebben we contact over de familie.  

 

Familie Yuschuk woont in de omgeving van Rivne, in het noordwesten van Oekraïne. Het goede 
nieuws is dat ze, vanuit de laatste berichtgevingen, in leven zijn. Zoals we weten is de situatie 
schrijnend en onzeker, maar de hulp gaat vanuit de organisatie door. Ze vragen hen om mee te 
bidden voor de situatie, zie hier de oproep. 

 

Als school willen we hen daarom juist in deze tijd ondersteunen. Tegelijkertijd is dit ook een vorm 
van het uitdragen van onze schoolmissie: niet voor school, maar voor het leven leren wij. We willen 
vragen om vanuit elk gezin komende week één product van de lijst mee te nemen, zodat wij hen 
hiermee kunnen ondersteunen. Wij zorgen dat dit op de juiste bestemming komt. Inleveren kan bij 
de eigen leerkracht. We weten dat er vooral behoefte is aan hygiënische middelen en in het 
bijzonder luiers en warme kleding voor peuters / kleuters (denk aan maat 92-128).  

 

Tot slot, mogelijk heeft u nog vragen over hoe je dit goed met je kind(eren) kan bespreken. U kunt 
er hier meer over lezen; al zijn er natuurlijk nog tal van andere websites.  

 

Thema VOC:  

handelsspel (startactiviteit groep 7 en 8) 

   MR ICHTHUS 

oudergebedsgroep  
Komende vrijdag is er een 
oudergebedsmoment. Ouders 
bidden en danken voor alles wat 
er op en in school gebeurt. We 
nodigen u van harte uit om een 
keer aan te schuiven.  

 

Locatie: Ichthusschool 

Aanvangstijd: 8.30u 

 

https://youtu.be/cs-MOZdkkBE
https://www.zendingovergrenzen.nl/help-mee/geef-hulpgoederen
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/zo-praat-je-over-oorlog-met-je-kind-houd-het-kort-en-simpel/
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