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NIEUWSBRIEF 28 september 2017 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 40 ■ 02/10 - 06/10 

Laat me gaan  

Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24  

Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van 

Laban mag hij de gespikkelde en gevlekte 

dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er 

eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als Laban 
het niet doorheeft. 

Week 41 ■ 09/10 - 13/10 

Horen wij nog bij elkaar?  

Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-

22  

Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of 

eindigt hun gezamenlijke verhaal met een 

ruzie over godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat 

verder, op weg naar zijn broer Esau. Zijn zij nog familie na alles wat er 

gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij elkaar 
horen. 

 

Van de directie 

Temperatuur. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u laten weten dat het in de school soms 

erg warm is. U hebt dat ook kunnen ervaren op de verschillende 

ouderavonden. Inmiddels is er uitgebreid contact geweest met de 

gemeente over o.a. de temperatuur in de school. 

De gemeente heeft ook gevraagd de antwoorden met u te delen, schrikt u 

niet; 

 

Antwoordt op de vragen die er zijn gesteld: (door de school)   

 VR: ik heb het verzoek gekregen om op de plattegrond aan te 

geven waar het te warm is. Wat mij betreft in alle delen van 

ons gebouw: standaard is de instelling 22 graden en dit zou al 

drie jaar geleden terug gezet worden naar 20. Hiernaast is de 

standaardinstelling in de speelzaal 23 graden: dit is echt 

onverantwoord. ANTW: We gaan dit na en zullen het GBS 

systeem op afstand de standaardinstellingen instellen op 20. 

gr C bij het verwarmingsbedrijf en 22 gr. C in het koelbedrijf. 
Dit is inmiddels aangepast!   
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 VR: De warmte is niet het grootste probleem in de school, dit is het niet hebben van 

schone lucht: vanaf het begin van het schooljaar hebben mijn collega's zere, droge 

ogen. Zijn er collega's die last hebben van hun luchtwegen en wat nog erger is, stijgt 

het aantal kinderen dat luchtwegproblemen heeft: kroepaanvallen, astma en veel 

klachten over de ogen. Dit baart mij zeer grote zorgen, met name ook omdat de 

luchtkanalen al drie jaar niet schoon gemaakt zijn. ANTW: zie bovenstaand antwoordt 

aangaande Co2, Normaal gesproken worden luchtkanalen niet binnen drie jaar 

gereinigd, als er twijfel is over de vervuiling van de luchtkanalen kan er een inspecties 

worden uitgevoerd om de mate van vervuiling te controleren voorzien van een 

rapportage. Met de Co2 waarde die u opgeeft heeft u het predicaat Frisse School. 

 (??????) 

 VR: Daarnaast zijn de CO2 gehaltes in alle klassen veel te hoog. Tegen de verschillende 

pauzes aan lopen ze op naar rond de 900.  GGD heeft aangegeven dat rond de 500 al 

hoog is. Kinderen worden hangerig, klagen over hoofdpijn en misselijkheid. Kan niet 

goed zijn!! ANTW: zie antwoordt hierboven aangaande Co2. 

 

U begrijpt, wij waren met stomheid geslagen. Inmiddels is er ook een gesprek geweest tussen 

de algemeen directeur en de wethouder en is er meetapparatuur geplaatst. N.a.v. deze 

metingen zal er een plan van aanpak gemaakt worden, Wordt vervolgd 

 

Denkt u eraan dat de groepe 1/tm 4 op woensdag 4 oktober een studiedag hebben! De 

kinderen zijn vrijd. De leekrachten praten die dag over de overgang en aansluiting van de 

verschillende groepen. “s Middags gaan we met het gehele team naar het Concertgebouw om 

daar vaardiger te worden in het geven van muzieklessen.  

 

Donderdag 5 oktober doen we voor 1 keer de schooldeur dicht en gaan we naar Den Haag om 

de regering duidelijk te maken dat we een veelzijdig leuk maar pittig vak hebben. 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! 

 

Op 12 oktober is de eerste cultuurproeverij in Boskoop. Ook de Ichthus doet die dag mee in 

het Plantarium. Afgelopen week hebben de kinderen al een flyer meegekregen. Verderop in 

deze nieuwsbrief leest u er nog veel meer over! Er zal ook nog meer info over volgen. 

 

 

Wilma Salzmann 

 

Thema kinderboekenweek. 

We hebben inmiddels de kinderboekenweek geopend, ondanks dat deze landelijk nog van start 

moet gaan. Zoals eerder aangegeven 

gaan wij niet mee in het landelijke thema 

maar werken wij rond “ Bibbers in je 

buik” . Afgelopen maandag is er een door 

met de post gekomen met iets er in. We 

willen de doos niet open maken omdat 

we niet weten wat er in zit. Elke klas 

krijgt deze “voeldoos” in de klas en mag 

proberen te raden wat er in zit. Best wel 

een beetje eng want je kunt het niet 

zien. Hier speelt ook het thema 

vertrouwen een rol. 
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Sparen voor de schoolbieb 
 Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt BIBBEREN! Tijdens de 

Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag 

het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en 

de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 

kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• • U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 

Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  

• • Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de 

kassabonnen in bij een Bruna winkel.  

• • Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 

waardebon.  

• • De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk 

voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

 

Uit de groepen. 

Voorlezen een groot succes! 

Het waren de kinderen van groep 7 en 8 die woensdagmorgen enthousiast klaarstonden met 

hun boeken. 

In de gang, in de klas en zelfs op de grote trap in de hal, zaten groepjes bij elkaar, verdiept in 

het verhaal. 

Wat dacht U van uitbreiding van de woordenschat door middel van voorlezen? 

Fijn als er elke dag een moment is om rustig een boek te bekijken of een verhaaltje te lezen. 

Misschien vanavond ????? 

 

VOEL JIJ WAT IK VOEL ? in groep 2 

Vandaag stond er een voeldoos in de kring: het zag er best spannend 

uit! 

Gelukkig zat die enge spin al aan de buitenkant... 

die zal het niet zijn! 

Het was gelijk ook een wedstrijd, degene die kan 

raden wat er in zit, mag het Boekenbal openen! 
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Groep 4 

We zijn inmiddels al weer hard aan de slag. De klas gaat er 

steeds gezelliger uitzien. We hebben leesmeters (hierop kun 

je zien hoeveel boeken we al gelezen hebben en dat is al best 

veel!!), een raket met sterren (de raket hebben we samen 

gemaakt, echt teamwork) en onderwater portret (met een 

echte snorkel en duikbril) gemaakt.  

 

 

Ingezonden 

 
De Cultuurproeverij:  Iedereen doet mee & Iedereen helpt mee 

 

Op 12 oktober 2017 vindt voor het eerst de Cultuurpoeverij plaatst. Een Kunst- en Cultuurdag voor 

basisschoolleerlingen van Boskoop. Meer dan 1.000 kinderen gaan die dag aan de slag met zijn of haar creativiteit.    

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar 

Wij willen op deze dag de kinderen in Boskoop een unieke ervaring bieden en met elkaar verbinden. Dit kan alleen met 

hulp van vrijwilligers. (Ouders, opa’s en oma’s, vrienden of vriendinnen (18+)! U kunt ook deze unieke dag ervaren 

door erbij te zijn als vrijwilliger. Reserveer deze dag in uw agenda en meld u nu aan bij directie@ichthusbos.nl Wilt u 

erbij vermelden waarvoor we u die dag mogen inzetten? 

 

 

We hebben uw hulp nodig op de dag zelf. Voor groep 3 t/m 8 voor het begeleiden van een groep kinderen. Voor groep 

1&2 voor het vervoer naar de theatervoorstelling op de Immanuelschool. Ook voor de op- en afbouw in het Plantarium 

gebouw zoeken we enthousiaste mensen die graag willen helpen. Vele handen maken licht werk! 

 

 
 

Programma 

Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan die dag drie verschillende workshops doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn Beeldende 

Kunst/Media/Dans, of Media/Muziek/Theater, etc. Een ‘echte’ proeverij, waar de kinderen aan verschillende 

kunstdisiciplines kunnen snuffelen. De kinderen starten en eindigen die dag in het Plantarium gebouw. 

 

Voor de groepen 1&2 is een voorstelling georganiseerd op de Immanuelschool. Alle kleuters starten eerst op hun eigen 

school en kunnen op deze dag genieten van een leuke interactieve muzikale show.  

 

Organisatie Cultuurproeverij 

Stichting Wij Boskoop organiseert deze dag. Doel van de stichting is het stimuleren van bewegen en creatief denken. 

Hiermee wil de stichting de volgende maatschappelijke effecten nastreven: “Iedereen doet mee” en “Iedereen creatief, 

actief en gezond”. 

 

Meer info: wijboskoop.nl 
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