
  
NIEUWSBRIEF 14 – 7 april 2022 

week 15   

13 april: juf Joke, 61 jaar 

 

week 16 

22 april: Thomas, 12 jaar 

23 april: Stan, 9 jaar 

 

Verjaardagen 

Lied van de Week Agenda 

week 15:  Johannes 15 : 11, 12 

 Groep 5-8 

week 16: Machtig God, sterke rots  

Groep 1-8  

 

 

april 

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 

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn 
leven geeft voor zijn vrienden. 

Johannes 15 : 11, 12 

 

Wie is jouw vriend? En waarom? Wat betekent het om te 
zeggen dat iemand je vriend is? Waar herken je dat dan aan?  

 

Echte vrienden gaan voor je door het vuur, zij zullen er áltijd 
voor je zijn. In elke situatie. Soms laten vrienden je ook in de 
steek, dat voelt niet fijn. Zo wil je niet zijn.  

 

Jezus noemt zijn discipelen ook ‘vrienden’. Hij noemt hen zo, 
omdat alles wat de Vader aan Jezus bekend heeft gemaakt, dat 
ook is verteld aan de discipelen. Denk maar eens aan het laatste 
avondmaal dat Jezus met zijn ‘vrienden’ heeft gehad. Daarin 
vertelt hij dat iemand Hem zal verraden. Ook laat Jezus daar het 
teken van brood en wijn zien. Wat een vriend is Jezus! 

 

Wat een Vriend, wat een vriend 

Want Hij droeg de straf 

Die ik had verdiend 

Hij nam van mij af 

Alle schuld 

Hij maakte mij vrij 

 

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=v4gDIrSqbs8
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: Tweede Paasdag 
 

 

 

Paaslunch 
Komende dinsdag (12 april) zullen we onze 
jaarlijkse paaslunch houden. De kinderen 
krijgen deze lunch van de school en hoeven 
daarom geen eten en drinken mee te 
nemen. We houden ook rekening met de 
allergieën van de kinderen die bij ons 
bekend zijn. 

 

Veluwewandeltocht 
Op zaterdag 14 mei 2022 vindt de Veluwe wandeltocht plaats (www.veluwewandeltocht.nl). 
Graag willen we weer met leerlingen en leerkrachten van de Ichthusschool mee lopen (5 en 10 
km). Let op: ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kind. 
  
De wandeltocht start bij Manege Luxool (aan de Luxoolseweg 25a) om 13:30 uur voor de 10 
kilometer en om 14:45 uur voor de 5 kilometer. Een kwartier voor de start zijn er leerkrachten 
aanwezig 
 
Inschrijven voor de wandeltocht 
De kinderen en hun ouders kunnen zich (tot uiterlijk woensdag 13 april) opgeven en betalen bij 
de eigen leerkracht (inschrijfgeld € 5,50,- p.p.; ouders die meelopen moeten ook inschrijfgeld 
betalen). Bij de inschrijving kunt u ook doorgeven in welke maat u een shirt wilt. Op donderdag 12 
mei worden de t-shirts meegegeven aan de kinderen. 
 

Thema Romeinen:  

Kunstlokaal, graffiti met een Romeins sjabloon (groep 5/6) 

schoolfotograaf 
Op donderdag 21 april komt de 
schoolfotograaf langs. Hij zal net als vorig 
jaar gebruik maken van een witte 
achtergrond. Er worden portret- en 
groepsfoto’s gemaakt. 

 
Koningsspelen 
De kinderen van groep 1-4 vieren de 
Koningsspelen dit schooljaar op school. Zij 
starten met het Koningsontbijt. De 
kinderen van groep 5-8 gaan naar Sparta 
Nijkerk voor een sportieve ochtend. Zij 
zullen in de middag de Koningslunch 
krijgen. De kinderen hoeven die dag geen 
eten en drinken mee te nemen en zijn om 
14.30u uit. 

 

Stroopwafelactie - opbrengst 
We hebben met elkaar 690 
stroopwafelpakjes verkocht en daarmee 
een bedrag van €643,84 opgehaald voor 
de kippenschuur van project Nehemia.  

 

We zijn blij en dankbaar dat we zo konden 
bijdragen met deze actie! Hartelijk dank. 

 

Ingezonden: Koningsdag Nijkerk 
Op 27 april 2022 zal in Nijkerk weer als 
vanouds Koningsdag gevierd worden! Dit jaar 
vindt de aubade plaats op het Molenplein. 
Om 10.00u vertrekt de fanfare vanaf het 
gemeentehuis. Deze liederen zullen tijdens 
Koningsdag worden gezongen. 

Ingezonden: PIT Nijkerk 
De gemeente Nijkerk biedt diverse gratis 
cursussen en trainingen aan voor kinderen en 
voor ouders/opvoeders, die wonen in de 
gemeente Nijkerk. Hier vindt u de activiteiten 
die op korte termijn starten.  

Overblijfouders op de dinsdag… 
Helaas hebben we nog geen reactie gekregen op het verzoek voor een overblijfouder op de 
dinsdag. Wie kan ons helpen? Neem dan contact op met Thessa: t.landman@hsn-scholen.nl  

Ingezonden: meivakantieactiviteit 
Nijkerk Sportief en Gezond nodigt jou weer van 
harte uit bij de meivakantieactiviteit op 4 mei!   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.veluwewandeltocht.nl%2F&data=04%7C01%7CDirectie.Ichthus%40hsn-scholen.nl%7C4ab45979a2d44d69b12108da13d04ef6%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1%7C0%7C637844082640675969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltOSgb4beE%2FcSlYSchCoJbyRuxfojzD7zMbSuo5gNrg%3D&reserved=0
https://projectnehemia.nl/
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/04/Koningsdag-liedteksten-2022.pdf
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/04/Nieuwsbrief-preventieactiviteiten-maart-2022.pdf
mailto:t.landman@hsn-scholen.nl
https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2022/04/Flyer-Nijkerk-4-mei.jpg

