
  
NIEUWSBRIEF 15 – 21 april 2022 

 

week 19 

9 mei: Olaf, 11 jaar 

 Danique, 12 jaar 

11 mei: Rick, 11 jaar 

14 mei: Julian, 7 jaar 

 

week 20 

16 mei: Noor, 6 jaar 

 Lisa, 9 jaar 

 Sarah, 9 jaar 

18 mei: Senna, 5 jaar 

19 mei: Jayden, 9 jaar 

20 mei: juf Ria, 64 jaar 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 19:  Heer ik prijs uw grote naam

 Groep 5-8 

week 20: Psalm 2 : 7  

Groep 5-8  

 

 

mei 

10 mei:   hoofdluiscontrole 

26/27 mei: Hemelvaart (vrij) 

 

juni 

1/2/3 juni: schoolkamp groep 8 

6 juni:  Pinksteren 

7 juni:  schoolreis (gr.1-7) 

13 juni:  MR-vergadering 

20 juni:  Alg. Ledenvergadering 

23 juni:  rapport mee 

28/29/30 juni: adviesgesprekken gr.7 

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet 
bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd 
was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. 

Mattheüs 28 : 5, 6a 

 

 

“Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft! Wij vieren om wat 
Hij heeft gedaan!” 

 

Vrolijk klinken deze geluiden door de school met allerlei 
muziekinstrumenten. Wat een feest dat we mogen vieren 
dat de Here Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Toch 
klinkt dat gek, we vieren feest omdat de Here Jezus voor ons 
aan het kruis is gestorven.  

 

Ook Maria huilde bij het graf, om haar Heer. En dat, terwijl 
de steen was weggerold en Jezus er niet meer was. Zij wist 
ook niet dat het verhaal verder ging, maar gelukkig. Het 
verhaal gaat verder! 

 

De Here Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee ons 
van de zonde bevrijd. Hij is opgestaan! Wat een wonder en 
bijzonder dat we dat met elkaar mochten vieren in het 
afgelopen weekend. Dan mogen we oprecht zeggen het is 
feest!  

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouwen juf Thessa 
Midden in de meivakantie op zaterdag 30 
april trouwt juf Thessa. De kerkdienst is om 
14.00 uur in de Eben-Haëzerkerk (Nieuwe 
Kerkstraat 106) in Nijkerkerveen. Als u het 
leuk vindt om deze dienst bij te wonen 
bent u van harte welkom!  

 

Even voorstellen… juf Wilma 
Mijn naam is Wilma van der Horst – Knevel. Vierenveertig 
jaar geleden ben ik geboren in Nijkerk en heb hier m'n hele 
leven gewoond. Ik ben getrouwd met Gerwin. We hebben 
twee kinderen, Max van 16 jaar en Lisa van 12 jaar.  

Inmiddels ben ik zo'n 23 jaar leerkracht. Toen ik van de 
opleiding kwam heb ik eerst acht en half jaar gewerkt in 
Loosdrecht. Vervolgens ben ik op de Rehobothschool in 
Nijkerk terechtgekomen en heb daar 14 jaar gewerkt.   

Het afgelopen schooljaar heb ik een cursus oriëntatie op 
leiderschap gevolgd. Tijdens deze cursus ontdekte ik dat ik 
graag schoolleider zou willen worden. Daarom kijk ik er naar 
uit om vanaf de meivakantie als waarnemend directeur te 
gaan werken op de Ichthusschool, gedurende het verlof van 
Hilbertine.  Ik hoop u binnenkort daar te ontmoeten.  

 

Hartelijke groet van Wilma van der Horst-Knevel 

 
 

Thema feesten & tradities:  

Boerenmaandag (groep 3 en 4) 

jarigen in de vakantie 
week 17   

26 april: Lex, 5 jaar 

27 april: Merlijn, 8 jaar 

29 april: Samuel, 7 jaar 

30 april: Hanna, 8 jaar 

1 mei: Nora, 7 jaar 

 

week 18 

2 mei: Ben, 12 jaar 

juf Hilbertine, 28 jaar 

4 mei: Ezra, 8 jaar 

 

Juf Naómi neemt afscheid 
Juf Naómi heeft besloten om (tijdelijk) haar 
werk neer te leggen en volledig te gaan 
zorgen voor haar drie kinderen. Ze vindt 
het enorm jammer, want ze geniet ook 
echt van het werken met de kinderen. We 
zullen haar ook als collega gaan missen. 
Over het afscheid nemen van de juf zullen 
we u t.z.t. nog verder informeren.   

 

Pinksterviering 23 mei 2022 
Op maandagavond 23 mei 2022 zal de 
Pinksterviering gehouden worden op onze 
school. Vanaf 18.20 uur verzamelen we op 
het plein.  Vanaf 18.30 uur zullen we met 
elkaar op het schoolplein samen een 
Pinksterpraise houden. Het thema is "Geef 
het vuur door". Aansluitend is erop het plein 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie/thee. 
Natuurlijk is er voor de kinderen ook iets te 
drinken.  

 

Alle ouders, opa's en oma's, buurtbewoners 
en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom!  

 

Bericht vanuit de MR 
In alle groepen geven we de kinderen de gelegenheid om in 
de pauze wat fruit of iets anders te eten. Ook mogen zij wat 
drinken meenemen. Als u fruit meegeeft aan uw kinderen, 
we denken hierbij dan vooral aan de jongste kinderen in de 
groepen 1 t/m 4, wilt u dit dan indien nodig thuis klaar 
maken en in een bakje meegeven? Wilt u eraan meewerken 
dat uw kinderen gezond eten en drinken? Tijdens de periode 
van Corona werd u gevraagd om verpakte traktaties mee te 
geven aan uw kind. Dit is niet meer nodig. Wist u dat de 
leerkrachten ook heel erg genieten van een gezonde 
traktatie?   

 

In een van de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen 
dat de Mr bezig is met het organiseren van een ouderavond 
met als thema: “omgaan met geld.” Omdat er in mei een 
avond voor de ouders en kinderen op het programma staat, 
is ervoor gekozen om deze ouderavond te verschuiven naar 
het volgende schooljaar. Op deze manier is er ook meer tijd 
om het onderwerp in de thema's voor de kinderen te 
verwerken.  

 


