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NIEUWSBRIEF 23  november 2017 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 48 ■ 27/11 - 01/12  

Laat je stem horen! 

Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11 
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar 
welke woorden moet hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor 
kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en hoe God voor de mensen 
zal zorgen. 

Week 49 ■ 04/12 - 08/12  

Speciaal voor jou 

Lucas 1: 5-56 
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat 
is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft 
Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet 
zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt 
ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal 
worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal. 

Lied van de maand November; 

Voor groep 1 t/m 5 Jozef en de dromen  

Voor groep 6 t/m 8 Jozef droomt  

 
Van de directie 

 
De Ichthus, de school voor inspirerend onderwijs voor actief lerende 
kinderen! Dit is eigenlijk de mooiste samenvatting van de studiedag 

die we afgelopen maandag hebben gehad met elkaar. We hebben ons 
onderwijs nog eens onder de loep genomen en gekeken hoe we ons 

onderwijs nog aantrekkelijker en sterker kunnen maken. Daarbij 
willen we de kinderen uitdagen om actief te leren. 
In groep 7 hebben we er een heel mooi voorbeeld van gezien; een 

aantal kinderen heeft daar zelf een spel ontworpen wat gespeeld is in 
de gymles van groep 7 maar ook van groep 6. Hoe trots waren ze 

niet toen wat ze bedacht hadden ook echt werkte.  
 
 

Daar genieten wij dan weer van. Stralende kinderen die actief leren! 
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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 
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Verderop in deze nieuwsbrief leest u het verslag. 
Ook mooi was dat het net even heel mooi weer was toen de kinderen van groep 4 een 
herfstwandeling gingen maken, en onderweg allerlei dingen ontdekten. 

 
Naast al deze krenten in de pap hebben we ons ook ingeschreven bij Cito voor de 

proeftoets van groep 8. Komend jaar is de Eindtoets geheel vernieuwd. De kinderen zullen 
de toets digitaal gaan maken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Om de kinderen 
daar goed op voor te bereiden maken we in februari een proeftoets. Deze heeft verder 

geen waarde voor het V.O. maar kan de kinderen juist dat stukje zekerheid geven om de 
Eindtoets ook naar hun eigen kunnen te maken. 

In januari zal ik u daar verder uitgebreid van op de hoogte stellen. 
 
De Sint heeft zijn pieten ook al vooruit gestuurd naar de Ichthus. Gelukkig hadden we 

daar op gerekend. De school is prachtig versierd door ouders van de ouderraad. Ouders, 
bedankt daar voor!! Het maakt het extra gezellig om op school te zijn! 

 
Op 5 december verwachten we Sinterklaas zelf op school! U bent van harte welkom om 

bij de intocht op het plein te zijn ’s ochtends om 8.45!! 
 
Een gezellige tijd alvast gewenst! 

 
Wilma Salzmann 

 

Voedselbank actie 
 

Wij willen als school graag klaarstaan voor degenen die het moeilijk hebben. De 
voedselbank is een initiatief dat ons daarin aanspreekt. Er maken op dit moment 

ongeveer 190 families gebruik van de voedselbank Alphen aan den Rijn (dit is inclusief 
Boskoop). Dit zijn meer dan 485 personen. 

Van 11 tot en met 15 december zullen er kratten op school zijn, om lang houdbare 
producten te verzamelen voor de voedselbank. Uw kind krijgt in de week hiervoor een 
brief mee met extra uitleg en een boodschappenlijstje. Uiteraard is het meedoen 

vrijblijvend. Het zou fijn zijn als wij als school de families een hart onder de riem kunnen 
steken  

door hen op deze manier te steunen. 
 
 

De Zending 
 

De komende tijd willen wij weer meer aandacht besteden aan ons Plan kind Aisa. 
Aisa is inmiddels 12 jaar. Het geld van de zending gaat naar Aisa en haar familie. 
In de gemeenschap waar Aisa woont hebben de families deelgenomen aan allerlei 

projecten zoals het oprichten van modelboerderijen, voorlichting gezondheid en steun 
voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Dankzij uw bijdrage gaat het Aisa en haar 

familie goed.  
Wanneer u Aisa en haar familie wilt steunen, kunt u geld meegeven aan uw kind. De juf 
of meester zal zorgen dat het geld bij dit goede doel terecht komt." 

 
Groetjes, 

Juf Sanne 
 
 

 
 

 



Nieuwsbrief 7 17-18 

 
 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Groep 7 ontwerpt een spel 

Iris, Elise, Dina, Stijn, Luuk, 
Safouan en Stef hebben een spel 

ontworpen dat gespeeld kan 
worden in de gymzaal. Ze hebben 
een aantal voorwaarden 

gekregen waaraan het spel moet 
voldoen: het wordt in 1/3 van de 

zaal gespeeld, het kan met 5 a 
10 kinderen gespeeld worden en 
het kan makkelijker en moeilijker 

gemaakt worden.  
De kinderen zijn begonnen met 

brainstormen. Na het 
brainstormen hadden zij 

ongeveer voor ogen wat zij  
 
wilden gaan doen. Dit zijn ze gaan tekenen op papier. Uiteindelijk zijn ze op het spel 

‘Fortbal’ uitgekomen.  
 

‘Fortbal’  
Het veld (1/3) bestaat uit twee stukken. Ieder stuk heeft een eigen fort. Het is de 
bedoeling dat je zoveel mogelijk ballen in het fort van de tegenpartij krijgt. Als je af bent, 

pak je een sportieve opdracht uit de bak en voert deze uit. Wanneer de opdracht 
afgelopen is, mag je het veld weer in. Het spel is afgelopen als alle ballen in de forten 

liggen.  
Regels: 
 

-  Je mag lopen met de bal. 
- Er mag één kind in het fort staan. 

- Als je afgegooid wordt, pak je een opdracht uit de bak en voert deze uit.    
         Daarna speel je weer mee. 
-  Als je bal gevangen wordt, pak je een opdracht en voert deze uit. Daarna  

         speel je weer mee. 
 

Juf Marloes 
 
Nieuws uit groep 4 
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Op dinsdag 14 oktober hebben wij met heel groep 4 een herfstwandeling gemaakt door 
het Gouwebos. 

We gingen met eierdozen op zoek naar mos, eikels, hazelnoten, eikenblaadjes, zaadjes 
beukennootjes en steentjes. 

Onderweg zagen we allemaal prachtige herfstkleuren en heel veel paddenstoelen. Het was 
erg leuk en leerzaam! 
 

Groeten, 
juf Froukje en juf Sanne 

 
Bieb op school 
We zijn ontzettend trots op onze bieb op school. Ik merk dat de kinderen het fijn vinden 

om boeken te zoeken en keuze te hebben uit veel verschillende soorten boeken. Het is 
fijn dat de middenbouw twee keer per week kan lenen. In de bovenbouw kan dit ook op 

dinsdag en vrijdag, maar als we dit willen houden is er hulp nodig voor de vrijdagmiddag. 
We zoeken iemand die van 13.15 - 14.15 uur in de bibliotheek wil zijn om de boeken te 

scannen en kinderen met vragen te helpen. Dit zou ook om de week kunnen. Wil je dit 
een keer proberen of zeg je dit ga ik doen? Mail dan naar froukje.verburg@ichthusbos.nl 
Ik hoop natuurlijk op veel aanmeldingen. 

 
Froukje 
 
 

Ingezonden 

kom, luister, doe en lees je mee!! 
(voor iedereen toegankelijk) 

 

30 november van 19.30 – 21.30 in de brede school 
Snijdelwijk 

allerlei informatie en workshops over 

(leren)lezen met als gastspreker Hans Hagen !!   
(o.a. bekend van Jubelientje) 

 

 

mailto:froukje.verburg@ichthusbos.nl
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Programma/ wat kunnen jullie verwachten: 

 

19.00 Inloop met koffie/thee en gelegenheid om boeken te 

kopen/rond te kijken 

 

19.30  Hans Hagen: lezen is leuk, belangrijk en moet je 

vooral doen!! 

 

Vanaf 20.00  De kampioen van de voorleeswedstrijd l  

 De voorleesexpres, twee workshops 

 

 Anita de Jong, wat is dyslexie? 
 

 Hans Hagen, twee workshops: tips en tricks voor 

thuis 

   

 CJG: informatie  
 

 Kern Kinderopvang: prentenboeken in de hoofdrol 

   

 Ichthus en Zevensprong: Hoe leren wij kinderen 

lezen (informatiestand) 

 

 De bibliotheek in school stelt zich voor 

 

 Doorlopend de boekenstand van de Bruna met leuke 5 

december boekcadeautjes 


