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NIEUWSBRIEF 9 november 2017 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 46 ■ 13/11 - 17/11  

Vergeet mij niet! 

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 
De broers van Jozef hebben graan nodig en 
komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de 

onderkoning hun eigen broer is en worden door 
Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook 

op te halen. 

Week 47 ■ 20/11 - 24/11  

Mijn familie 
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 
45 

Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. 
Hij straft hen niet voor hun daden, maar vertelt dat God zelf het zo 

gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob 
naar Egypte gehaald. 

Lied van de maand November; 

Voor groep 1 t/m 5 Jozef en de dromen  

Voor groep 6 t/m 8 Jozef droomt  

(bron;https:// www.kindopmaandag.nl/muziekarchief-pagina/3/.   

Hier kunt u de tekst en de muziek downloaden en beluisteren) 

 

Van de directie 
 

U hebt ze vast al wel zien staan al die mooie nieuwe planten. Het 
zijn planten die de lucht zuiveren en zorgen voor een betere 
kwaliteit. De familie Zaal was zo attent om ze voor ons te 

verzorgen!  
 

Maandag start al weer het Sinterklaas-journaal en voor ons is dat 
de start van de periode naar de Kerst. Er gebeuren in die periode 

veel leuke activiteiten zoals het pepernoot bakken, het zetten van  
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de schoen, natuurlijk de komst van de Sint, maar we starten ook met het Kerstkoor 
voor de bovenbouw. Zij zullen meezingen in de Kerstviering in de Zijdekerk. LET OP! 
Deze begint al om 17.00 uur!! i.v.m. de beschikbaarheid van de kerk maar ook met 

verschillende verzoeken om de kinderen ’s avonds nog te kunnen laten sporten. 
 

Op 20 november is er een studiedag. De kinderen zijn die dag VRIJ! 
Wij gaan ons dan bezig houden met spelling, maar ook met het analyseren van de 
methodetoetsresultaten. ’s Middags gaan we aan het werk met Parnassys. 

 
Het is fijn dat het weer zo goed gaat met juf Carola. Echter de komende weken moet 

zijn nog terug naar het ziekenhuis voor een afrondende medische behandeling. We 
verwachten haar na de Kerstvakantie weer terug. 
Zij zal worden vervangen vanaf volgde week door juf Elly op de woensdag en op 

donderdag en vrijdag komt juf Dini Daudy, ook geen onbekende bij ons op school. 
De 10 minuten gesprekken zullen gehouden worden met juf Elly. 

 
 

Wilma Salzmann 
 
Nieuws van de OR/MR 

 
Elk jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om bepaalde zaken te kunnen 

bekostigen, die niet door de overheid vergoed worden. Bijvoorbeeld de kosten die 
gemaakt worden voor de Kerstviering (diner of ontbijt op school), Sinterklaas (met 
een cadeautje voor de kinderen), Paasontbijt op school maar ook een kopje koffie en 

limonade etc. tijdens de avond 4daagse en de BBQ tijdens het afscheid van groep 8. 
Ook de schoolreis is een activiteit die door de ouderraad wordt georganiseerd en 

bekostigd. Echter wordt de bijdrage voor de 
schoolreis naast de ouderbijdrage apart geïnd. 
Momenteel is de verhouding tussen de werkelijke 

kosten voor de schoolreis en de bijdragen die 
daarvoor gevraagd wordt scheef. 

Hoe zit dit dan in elkaar? 

Huidige situatie: 

Momenteel is de verdeling van ouder- en schoolreisbijdrage als volgt: 
€ 30,00 voor de vrijwillige ouderbijdrage 

€ 17,50 voor de schoolreisbijdrage 
 
De begroting van de Ouderraad laat echter zien dat veruit de grootste kostenpost de 

schoolreis is. En dat de € 17,50 aan bijdrage de kosten voor de schoolreis lang niet 
dekt.  

Gemiddeld was het tekort op de geïnde schoolreisgelden € 2.000,00 per jaar gemeten 
over de afgelopen 4 jaar. Dit tekort wordt momenteel aangevuld uit de ouderbijdragen 
gelden. 

Dit is een onwenselijke situatie die voor de ouders niet helder en transparant is. 
Daarom wil de OR toe naar een verdeling van gelden naar de werkelijke posten. 

Vorige week maandag is in de gezamenlijke vergadering het volgende 
voorstel ingebracht en besproken en goedgekeurd. Omdat er helaas erg 
weinig mensen waren willen we u nog één maal de kans geven kennis te 
nemen van dit voorstel en uw vragen of opmerkingen te delen met de 

voorzitters van of de O.R. of de M.R. Wilt u uiterlijk voor 15 november  
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reageren. Na die datum zullen de brieven voor de inning van de 

ouderbijdrage de deur uit gaan. 

Voorstel: 

Om te zorgen dat de geïnde gelden op de juiste posten gebudgetteerd en geboekt 
worden stelt de OR voor om de verdeling van deze bijdragen te 

herverdelen/omwisselen naar: 
€ 17,50 voor de ouderbijdrage  
€ 30,00 voor de schoolreisbijdrage 

 
Hiermee worden de juiste kosten met de juiste gelden betaald en ook de juiste kosten 

voor de juiste bestemming geïnd. Dit zorgt voor helderheid en transparantie richting 
de ouders. 
Het bedrag blijft hiermee gelijk maar de verdeling is beter. 

 
 

Namens de O.R, Bud Beere,  (budbeere@planet.nl) 
 
Namens de M.R. Ernst-Jan Straver (ejstraver@gmail.com)

 
 

Inspiratieavond in de de BIEB 
 
Schoolbieb avond 

We hebben vorige week een super leuke avond gehad bij de bibliotheek in Alphen aan den 
Rijn. Samen met nog meer schoolbibliotheken uit de regio kregen we uitleg over de soorten 

kinderboeken en over het belang van lezen en hoe we het leesplezier voor de kinderen nog 
meer kunnen stimuleren. 
Het was een avond vol inspiratie om de kinderen  enthousiast te krijgen voor het lezen.  

O.a. werd een stuk uit het boek ‘Alaska ‘ voorgelezen van Anna Woltz. Dit boek heeft de 
Zilveren Griffel gewonnen en terecht! Echt een aanrader voor de kinderen uit de hogere 

groepen. 
De avond werd afgesloten met een grappig verhaaltje uit  ‘Ik juich voor jou’ van Edward van 
de Vendel en dat wil ik u niet onthouden. 

 
 
 

This varkentje 
 

'There was this varkentje from Holland, 
and this varkentje had a dream.      

He wanted to be a turnkampioen, 
but zijn voetbalvarkentjesteam 
said: What? That is for whatjes! 

You slingert alleen maar wat rond, 
and then do you zeker een badpakje aan 

and then everyone kijkt naar je kont."""Ha ha ha ha ha ha ha," 
 
 
 

http://gedichtenvandiet.blogspot.nl/2013/09/this-varkentje.html
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ze lachten long en breed. 
But people, 

ze knorden wel different 
toen varken zijn oefening deed. 

Want hij won dus a golden medaille. 
Zijn dream came hartstikke true. 
So I say to you: Beste children, 

if varken het kan, 
why not you? 

I say: Blijf in jezelf believen. 
I say: The world will giggle misschien, 

but I say: Just follow the varkentje, 
let the world your kontje maar zien. 

Let varkentje be your voorbeeld! 
Let varkentje be your man! 

Oh, I say to you, 
heel mijn biggetjesland: 

You 
oinksolutely 

can!' 
 

Groetjes, 
 
Linda en Mirjam 
 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Het grote aftellen is begonnen. Op zaterdag 18 november hopen  
Sinterklaas en zijn pieten weer voet aan wal te zetten in Nederland. Ook dit jaar houden we 
de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal aan. Wat betekent dat we ons op de Ichthus vanaf 

13 november voorbereiden op de komst van Sinterklaas. We hopen dat Sint op dinsdag 5 
december een bezoekje brengt aan de Ichthus. U bent van harte uitgenodigd de  

Sint om 8:30 uur op het plein te ontvangen. 
Op vrijdag 1 december vanaf 10:15 uur willen we met de groepen 1 t/m 4 een 
pietenspelletjesochtend houden. Voor het begeleiden van een  groepje leerlingen zijn we op 

zoek naar uw hulp. Vanaf maandag 13  november zal de intekenlijst hangen bij de 
kleuteringang. U kunt ook  mailen naar femke.hakkoer@ichthusbos.nl. We hebben er zin in. 

 
Juf Marjo en juf Femke 
 

mailto:femke.hakkoer@ichthusbos.nl

