
  
NIEUWSBRIEF 13 – 24 maart 2022 

week 13   

31 maart: Louisa, 9 jaar 

3 april: Simon, 11 jaar 

 

week 14 

5 april: Maxim, 11 jaar 

7 april: Anne-Lynn, 6 jaar 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 
week 13:  Psalm 89 : 1 

 Groep 3-8 

week 14: Psalm 119 : 53  

Groep 5-8  

 

 

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 

 

25 april t/m 8 mei is het meivakantie 

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mij God, op Wie 
ik vertrouw! 

Psalm 91 : 2 

 

Heb jij een schuilplaats? En waar denk je dan aan? Je eigen 
huis? Of misschien wel een verstopte plek? Heb je die dan vaak 
nodig? Op dit moment zitten veel Oekraïense gezinnen veelal in 
schuilplaatsen. Ondergronds, in een metrostation. Soms in 
schuilkelders. En waar kan je dan op vertrouwen? Wat geeft 
zekerheid. 

 

Als school hebben we veel verschillende materialen ingezameld 
voor Oekraïense gezinnen die op de vlucht zijn en nu op een 
‘vreemde’ schuilplaats zijn. Hoe waardevol om met elkaar naar 
hen om te zien. En hen in onze gebeden mee te blijven nemen. 

 

Wat mogen wij ook dankbaar zijn dat wij hier in vrijheid kunnen 
wonen. Niet in een schuilkelder hoeven te zitten. En toch, soms 
voelen we misschien wel de angst. We mogen bij Hem schuilen. 
Dat leren we ook vanuit Psalm 91, het gaat over de schuilplaats 
bij de Allerhoogste. Daar kan je veilig verblijven. Waar je nu ook 
zit. Hier in Nederland of in Oekraïne. We mogen bij Hem veilig in 
Zijn schuilplaats verblijven. Hij is je schild en bevrijder. 

 

Luistertip: Mijn toevlucht (Sela) 

 

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=EfHwG4zO1kY
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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden: Vriendjesdagen 
HC Nijkerk 
 

 

 

Ingezonden: GGD-nieuwsbrief 
Er is veel veranderd in de 
coronamaatregelen. Bijvoorbeeld rondom 
isolatie en quarantaine. In de nieuwsbrief 
informeren zij over de speciale webpagina 
Corona op mijn school. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar de nieuwsbrief 
van de GGD. 

 

Zwangerschapsverlof juf Hilbertine, vervanging: Wilma van der Horst 
Hierbij willen we u informeren over de invulling van het directiewerk van Hilbertine Westeneng 
tijdens haar zwangerschapsverlof vanaf 25 mei tot en met de kerstvakantie. Wilma van der Horst 
mag de rol van waarnemend directeur gaan vervullen en zal vanaf de meivakantie op de 
Ichthusschool aanwezig zijn.  

 

Wilma is een ervaren leerkracht en rekencoördinator van de Rehobothschool in Nijkerk. In het 
afgelopen schooljaar heeft zij een oriëntatietraject voor schoolleiderschap gevolgd. Vorige week 
is er een interne sollicitatieronde geweest. Daarin heeft Wilma het managementteam van de 
Ichthusschool en de algemeen directeur van de HSN overtuigd dat zij geschikt is als waarnemend 
directeur.  

 

In de komende maand zal Wilma kennismaken met het team en de MR. In één van de volgende 
nieuwsbrieven wil zij zich aan u voorstellen.  

 

Marco van der Zwaard  

Algemeen directeur HSN 

Thema boerderij:  

Lammetjes op school (groep 0/1, 1/2) 

Vakantierooster 2022-2023 
Het vakantierooster voor 2022-2023 is 
bekend en staat op de website (even naar 
beneden scrollen). 

 

Let op: de studiedagen stemmen wij als 
team nog af en worden later dit schooljaar 
aan u bekend gemaakt. 

 

Ingezonden: training groep 8 
Veel kinderen vinden de overstap naar de 
brugklas spannend en dat is helemaal niet 
gek. Als ze naar de brugklas gaan verandert 
er veel. Wat meer zelfvertrouwen kan dan 
helpen. In de flyer leest u meer over de 
gratis training die wordt gegeven voor 
kinderen uit groep 8. 

 

Spullen Oekraïne 
Morgen (vrijdag 25 maart) is de laatste 
dag dat u nog spullen kunt inleveren voor 
Oekraïne. In de middag hopen we het weg 
te gaan brengen. Dank voor alles wat al is 
gebracht! 

 

Stroopwafelactie 
Vandaag worden de stroopwafels 
meegebracht naar huis! Super zeg hoeveel 
stroopwafels er zijn verkocht voor project 
Nehemia. Mart (groep 1/2) had de meeste 
van iedereen op school verkocht. Hij kreeg 
daar een klein presentje voor.  

 

Mocht uw zoon/dochter nog geld 
ontvangen voor deze actie bij het 
wegbrengen (omdat er nog betaald moest 
worden), dan ontvangen we dat graag zo 
snel mogelijk! Alvast bedankt! 

 

https://ggdgm.nl/corona/corona-op-mijn-school
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/03/220222-0061-brief-ouders_verzorgers-corona-scholenteam.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/03/220222-0061-brief-ouders_verzorgers-corona-scholenteam.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-dagen/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-Met-meer-vertrouwen-naar-de-brugklas.pdf

