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NIEUWSBRIEF 22 augustus 2017 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode  nr. 1 (04-09 t/m 13-10) 

De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen 

krijgt. Hun verhaal is het verhaal van twee volken die met elkaar botsen, 

maar uiteindelijk samen verder kunnen. De verhalen zitten vol met 

thema’s en vragen die ook voor 

kinderen van nu herkenbaar zijn.  

Van de directie 

Zo, de eerste week zit er alweer bijna 

op. We zijn heel dankbaar en blij dat 

iedereen weer op school was 

maandag! Zes weken, denk je als het 

juli is en zo is het weer voorbij.  

Het thema waaraan we dit jaar met 

elkaar gaan werken is Samen. Samen 

moeten we bouwen aan de toekomst 

van de kinderen. Samen moeten we 

ook een weg vinden in deze tijd van 

diversiteit.  

Op de Ichthusschool wordt de Christelijke overtuiging op verschillende 

manieren ingevuld door ouders thuis. Op school zoeken we samen naar 

die middenweg waar iedereen zich in moet kunnen vinden. Daarover 

hebben we voor de vakantie een mooi gesprek gevoerd in de M.R. 

 

Met de kinderen hebben we maandagmiddag het jaar geopend met een 

verhaal over een schaap dat niet blaatte maar boe zei. Hoe moet je je 

dan in een kudde blatende schapen staande houden. Het lukte hem 

wonderwel en hij werd een graag gezien schaap in de kudde. Met de 

oudere kinderen hebben we daarover nagepraat in de klassen en hebben 

we ook gesproken over wat dat dan betekent voor je eigen houding in de 

groep.  Als afsluiting hebben we nog het lied ‘Ben je groot of ben je klein, 

God houdt van jou gezongen (kinderopwekking 18) Een mooi en warm 

begin. 

 

Wij gaan ons volledig inzetten om ook dit jaar weer het beste en het 

mooiste uit alle kinderen te halen! 

 

Wilma Salzmann 

 

Informatie-avonden 

Binnenkort zijn ze er weer de 

klasseninformatieavonden. Volgende week 

dinsdag  29 augustus zijn groep 3 t/m 7 aan de 

beurt  en op woensdag 30 augustus groep 1 en 

2. 

Alle avonden beginnen om 19.30!! 

 

 
 
Snijdelwijklaan 4b, 
 
2771 SX Boskoop 
 
Tel: 0172-214505 

 
 

 

 

Directeur: 

 

Mw. W.H. Salzmann 

Tel: 0172-214505 

 
e-mail:   

directie@ichthusbos.nl 

 

 

 
 

MR:     

Vragen, opmerkingen, 

informatie doorgeven e.d.?  

 

e-mail:  

mr@ichthusbos.nl  

 

 

 

 

HOOFDLUIZEN? 

  

Meld dit bij de leerkracht 

maar s.v.p. ook bij: 
e-mail:  

 

luizen.ichthus@ichthusbos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact Gebedsgroep: 

 

e-mail: 

gebedsgroep@ichthusbos.nl 

 

 

 

 

 Stichting PCO-LEV 

te Boskoop en Waddinxveen 

J.W. de Ruyterstraat 10 

2771 HX  Boskoop 

 

 

Algemeen directeur ad interim: 

De heer J. Verbeek 
tel.nr. 0172-231303 

 

 

e-mail:  

directie@spco-lev.nl 

 

 

Volgende nieuwsbrief  
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Bibliotheek. 

De bibliotheek op school heeft een vast aantal enthousiaste vrijwilligers, die de kinderen 

helpen met het vinden van een geschikt boek. Vind jij/u het leuk om ons bibliotheekteam te 

versterken op dinsdag of vrijdag, stuur dan een mail naar froukje.verburg@ichthusbos.nl. We 

kunnen nog wat vrijwilligers gebruiken!! 

 

Juf Froukje 

 

Mee naar binnen gaan. 

Veel ouders brengen hun kind ’s morgens nog in de klas. Dat vinden we fijn omdat daardoor 

“de lijntjes” met de leerkracht kort kunnen zijn. Een korte vraag of mededeling of het maken 

van een afspraak kan altijd.  

Afgelopen jaren hebben we ook ervaren dat de kinderen in groep 5 zich daarvoor “te groot” 

gaan voelen. De trap was toen een soort natuurlijke grens. We hebben dan ook als schoolregel 

ingesteld dat de ouders van groep 5,6,7 en 8 alleen met hun kind mee gaan naar de klas als 

ze even iets korts willen overleggen met de juf of meester. Deze regel handhaven we ook dit 

jaar! Dat betekent dus dat de ouders van groep 4a die boven zit, toch nog even mee mogen 

naar boven en om de deur kijken. Wel willen we u vragen gebruik te maken van de middelste 

trap in de school. Je komt dan al voor het lokaal van de groep boven. 

 

Kalender. 

Ook dit jaar hebben we weer een mooie kalender. Er staat echter 1 storende fout in! In 

Oktober hebben de groepen 1 t/m 4 een studiedag. Echter op 5 oktober verwachten 

we alle kinderen weer gewoon op school. Op de kalender staat echter dat deze dag 

nog een studiedag is. Dat is dus fout! 

Omdat we in de onderbouw met meer thema’s willen gaan werken en de overgang naar groep 

3 nog beter willen afstemmen, hebben we dit jaar gekozen voor wat extra studiedagen voor de 

onderbouw. Daarom zijn er een aantal studie dagen waarbij is aangegeven op de kalender dat 

alleen de groepen 1 en 2 vrij zijn.  

 

Oudervertelgesprekken. 

De uitnodigingen voor het oudervertelgesprek gaan binnenkort de deur uit. Graag gaan we 

weer in gesprek om samen met u het beste uit uw kind te halen!  

Nog even als reminder; in het oudervertelgesprek staat de afstemming 

tussen ouders en leerkrachten over de sociaal emotionele 

ontwikkeling van het kind centraal. De schoolresultaten 

komen niet ter sprake. Ook als uw kind dezelfde 

leerkracht heeft als vorig jaar hechten we aan een 

gesprek. We willen dan het gesprek wat verdiepen. Hoe 

is vorig jaar gegaan en waar kunnen we dit jaar nog 

extra aan werken. 

 

 

Daarnaast vinden we het van belang dat u als  “expert 

van uw kind” aan ons vertelt wat u belangrijk vindt. 

 

Onderwerp die aan de orde (kunnen) komen:  

o Thuissituatie  

o sterke kanten / vaardigheden  

o te ontwikkelen kanten / vaardigheden  

o hobby’s en sporten  

o schoolbeleving:  

 

 

 

o Wat zijn uw mogelijkheden tot ondersteuning bij huiswerk of opdrachten?  

o Wat heeft uw kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?  

En natuurlijk alle onderwerpen die u van belang vindt om ons te vertellen 

mailto:froukje.verburg@ichthusbos.nl
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De avonden staan gepland op 5 en 7 

September. Kunt u niet op deze 

avonden dan verzoeken we u een 

andere afspraak te maken! We 

hechten grote waarde aan uw komst! 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de groepen 

 

 

 

 

 

 

Gymles groep 7 

De eerste gymles van groep 7 stond in het teken van samenwerken. De kinderen kregen 

verschillende opdracht die zij moesten uitvoeren, zonder daarbij te praten. Van op volgorde 

staan op huisnummer tot levende torens bouwen! Dit was wel even een uitdaging! 

 

 

 

 

 

 

Oefenen met de woordpakketten 

Wist u dat de woordpakketten, die aangeboden worden voor de dictees, ook op de computer te 

oefenen zijn? Ga naar het programma www.bloon.nl 

Kies daar: inloggen als leerling.  

Als inlognaam kiezen: ichthus gevolgd door het nummer van de groep. Dus zit uw kind 

in groep 5: ichthus5. Het wachtwoord is ichthus. Eenmaal in het programma kan het 

goede woordpakket opgezocht en geoefend worden. 

 

Veel succes met oefenen. 

 

Juf Anoeska 

 

http://www.bloon.nl/

