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NIEUWSBRIEF 7 september 2017 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 37 ■ 11/09 - 15/09 

Wie ben jij?  

Genesis 27: 1-46  
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van 
zijn broer. Hij verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om 
gevraagd heeft. Als Esau later terugkomt, is de zegen voor de oudste al 
vergeven. 

Week 38 ■ 18/09 - 22/09 

Ik heb het voor je over  

Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20  
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer 
Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere 
ontdekking: God gaat met hem mee. Over 
een ladder gaan engelen naar boven en 
beneden: God overbrugt de afstand tussen 
de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op 
Rachel.  
Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen. 

Van de directie 

Temperatuur. 

Terwijl buiten de temperaturen al weer dalen en we soms een jas nodig 

hebben is het in school nog steeds erg warm. Helaas lukt het de 

gemeente maar niet om de temperatuurinstelling goed te krijgen. 

Afgelopen vakantie zijn de pompen drie weken lang doorgespoeld. U hebt 

ze misschien wel op het plein zien staan.  

Alle gebruikers van de brede school zijn samen uitgebreid in gesprek met 

de gemeente. Dat maakt het direct ook heel moeilijk. Het 

consultatiebureau heeft hele andere behoeften wat betreft de warmte dan 

de scholen. En alles moet met 1 systeem worden geregeld. We hebben 

ook geen airco maar een luchtverversingssysteem. Dat betekent dat de 

lucht maar 2 graden gekoeld kan worden. Mobiele airco’s plaatsen is ook 

geen optie want daar is het elektriciteitssysteem niet op ingericht. Kortom 

mij lijkt het heel moeilijk op te lossen. Toch nemen we daar geen 

genoegen mee. Opnieuw hebben we de gemeente uitgenodigd hier over 

te komen praten en er wat aan te doen. Mochten we er dan weer niet 

uitkomen zullen we ook u vragen uw (terechte) klachten over de warmte 

aan de gemeente kenbaar te maken. 
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Thema kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “Gruwelijk en eng” 

Als Christelijke school waren we daar niet heel blij mee. Het benadrukt de donkere kanten van 

het leven en die willen we beslist niet uitdragen. Aan de andere kant kunnen en willen we er 

ook niet voor weglopen. Het is er wel en we moeten de kinderen er ook weerbaar tegen maken 

en leren mee om te gaan. 

Iedereen is wel eens bang, ook mensen die in God geloven. Mozes durfde niet tegen de farao 

te praten en schoof zijn broer Aäron naar voren. En koningin Esther was heel bang toen ze 

Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse volk te redden. Gelukkig zegt God zelf in de 

Bijbel: “Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik help je en Ik maak je sterk.” (Jesaja 

41) 

Tijdens de kinderboekenweek zullen we dan ook heel zorgvuldig met de thema’s om gaan. 

Inmiddels hebben we hier al enkele mooie gesprekken over mogen voeren in de M.R. en in het 

team. Het maakt ons ook bewust van het feit hoe wij met onze schoolidentiteit om willen gaan 

en dat we samen moeten zoeken naar een weg om dit thema vorm te geven. We houden u op 

de hoogte van de liedjes en boeken die deze 2 weken zullen worden gebruikt. 

 

Staking 5 oktober. 

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden 

gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking 

opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het 

regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en 

minder werkdruk in het primair onderwijs. 

 

Ook wij als leerkrachten van de Ichthusschool staan achter deze mening. Echter ons bestuur 

heeft nog geen standpunt ingenomen of zij de actie zullen ondersteunen. Daarvan is het 

afhankelijk of de school geheel dicht gaat. Houdt u er echter rekening mee dat dit gaat 

gebeuren. Dat betekent dan ook dat we geen enkel kind opvangen, ook niet als u thuis geen 

opvang hebt. Als ons bestuur ons niet zal steunen kan het zijn dat er wel een opvang op 

school gerealiseerd kan worden maar daarover kunnen we u nu nog niet berichten. We houden 

u daarover op de hoogte!  

 

Alle ouders die BSO bij Kern kinderopvang afnemen mogen (tegen betaling) evt. gebruik 

maken van extra opvang. 
 

Omdat wij gaan voor nog beter onderwijs en gezonde leerkrachten hopen we op uw begrip! 

 

Wilma Salzmann 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

De Here Jezus zegt: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Dat is wat wij als moeders van de 

gebedsgroep graag doen. Iedere eerste donderdag van de maand komen we samen om de 

kinderen in gebed bij God te brengen.  Wij zijn dankbaar voor onze God die in elke situatie van 

ons leven aanwezig wil zijn. 

We danken God voor wie Hij is; een God van liefde, trouw, troost, bemoediging, wijsheid en 

zoveel meer. We bidden voor de kinderen, leerkrachten en alles wat er op school gaande is. 

U bent van harte welkom om met ons mee te bidden. 

 

Ook nodigen we u van harte uit voor een nieuwe Bijbelstudiekring die begint op  

dinsdagavond 12 september. Vanaf  19.45 koffie/thee, daarna bespreken we tot 22.00 uur een 

Bijbelgedeelte. Deze kring is voor mensen die al bekend zijn met het Christelijk geloof en de 

Bijbel. 

Voor mensen die daar nog niet zo bekend mee zijn maar er meer over willen weten, spreek 

ons gerust aan. We maken graag tijd voor u. 

 

Hartelijke groeten en graag tot ziens, 

 

Ana en Marcia 

t. 06-302 67 913  /  06-246 76 107 
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Openstellen Parnassys 

 

In de digitale wereld waarin we leven worden ook alle leerlinggegevens digitaal bewaard. De 

Ichthusschool gebruikt hiervoor het digitale leerlingvolgsysteem 'Parnassys'. Zoals op de 

informatieavond  besproken gaan wij een deel van Parnassys openstellen voor ouders zodat u 

in kunt loggen en zelf de gegevens van uw kind kunt zien. 

 

De volgende onderdelen staan open voor ouders: 

- algemene gegevens 

- cijfers behaald op de methodetoetsen 

- scores behaald op de CITO toetsen 

 

U ontvangt maandag 11 september voor ieder kind een inlogcode die u daarna kunt activeren. 

Bij de inlogcode ontvangt u informatie over het gebruik van Parnassys. 

 

Belangrijk is dat u controleert of school uw juiste email adres heeft.   

Heeft u op 11 september geen inlogcode ontvangen geef dan het juiste mailadres door: 

info@ichthusbos.nl. 
 

Anoeska van Marle 

 

Nieuws van het overblijven. 

Het overblijven is ruim 2 weken geleden van start gegaan. 

Graag willen wij nog een aantal dingen aan u doorgeven. 

Als u kind gaat overblijven, graag ‘s ochtends aanmelden via een briefje in de brievenbus.   

 

Graag afmelden als u kind een keer niet komt overblijven ( geldt voor de kinderen die vast op 

de lijst staan). 

Wilt u er ook op letten dat u bij blijft met de betalingen. Als de overblijf kaart vol is, krijgt u 

kind deze mee naar huis. 

 

LET OP! Het nummer dat in de kalender vermeld staat en waarop u het overblijven kunt 

bellen is NIET meer in gebruik. Wilt u contact over het overblijven belt u dan gewoon de 

school even! 

 

Annet Huisman 

Overblijfcoördinator 

 

Hulp in de bieb. 

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief en op de informatieavonden heb ik helaas nog geen 

versterking gevonden voor het bibliotheekteam. We zoeken dringend iemand voor 

dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Een keertje proefdraaien mag altijd. Wilt u het een keer 

proberen, stuur dan een mail naar froukje.verburg@ichthusbos.nl. 

 

Kids Boekenplank bij Total! 

Tankstation Total heeft een spaaractie voor kinderboeken. Je kunt sparen voor de volgende 

titels: ‘Silvester en de bizarre verhuizing’, ‘Flip Fiasco - Oeps...’, ‘Niek de Groot Brokkenpiloot’, 

‘Het leven van een loser’, ‘Dagboek van een muts’, en ‘Julius Zebra - Rollebollen met de 

Romeinen’! 10 liter = 1 zegel! 50 liter = GRATIS boek. Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Boeken kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. 

 

Juf Froukje 
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Uit de groepen 

 

DE EERSTE WEKEN....... 

 

De eerste weken zijn voorbijgevlogen! 

Op de informatie avond heeft U van alles kunnen horen over de regels, 

de dagindeling, de verschillende lessen die aan de orde komen, de 

kanjertraining en nog heel veel meer.......... 

We werkten over ' de school ' en  ' dit ben ik '. We hebben onszelf 

geschilderd en geplakt en een mooie school gebouwd met de grote 

blokken, de kleine blokken of op onze eigen tafel met kleine blokjes. 

De foto's geven een indruk van een werkles, iedereen is lekker bezig! 

Natuurlijk is er veel tijd om  zelf te spelen, ook dan worden de kleine 

blokjes gekozen. 

 

De juffen van de onderbouw 

 

 

 Leescircuit in groep 3 

 

Inmiddels hebben de leerlingen al aardig wat nieuwe letters en woorden geleerd en is het tijd 

om te ontdekken wat we al kunnen lezen en welke  nieuwe 

woorden we kunnen maken met de letters die we kennen. 

Op dinsdagmiddag staat het leescircuit op het programma 

en hier zijn wij deze week mee  

gestart. Zo is het ene groepje aan de slag gegaan met het 

maken en lezen van woorden met behulp van de 

woordendoos. Het andere groepje is gaan dobbelsteenlezen 

(het lezen van rijtjes woorden die achter het aantal stippen 

staan dat is gegooid met de dobbelsteen) . Een ander 

groepje las een boek uit de boekenkast of uit de bibliotheek 

en de laatste twee groepjes waren aan het racelezen en Donald Duckjes aan het lezen.  

 

Juf Femke en juf Camille 

 

 

 

Groep 6 werkt samen tijdens de gymles! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Caroline en juf Daniëlla 
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Groep 8 was op kamp 

 

We kijken terug op een mooi kamp, waarbij de leerlingen heel veel gedaan hebben. Er is met 

veel enthousiasme samen gespeeld en samengewerkt. We mogen wel zeggen dat we er met 

z'n allen een geslaagd kamp van hebben gemaakt! De tijd ging eigenlijk veel te snel en om 

14.00 uur op vrijdag waren de ouders er alweer om de leerlingen terug te brengen naar 

Boskoop. Wij vertrokken uit Noordwijk en op precies dat moment 'vertrok' ook het zonnetje. 

Tijdens het laden van de fietsen en op weg naar huis begon het werkelijk te stortregenen. 

Ondanks dat we best wat regen over ons heen kregen tijdens het kamp, hebben we er een 

'zonnig' kamp van gemaakt. Op de donderdag en de vrijdagochtend was er ook letterlijk 

gelukkig veel ruimte voor de zon.  
 

 

.         

 

Namens het “schoolkampteam” Meester Koen. 


