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NIEUWSBRIEF 14 december  2017 

 
 

U hebt ons geroepen. 
 

U hebt ons geroepen, 
om met hand en hart 

Voor elkaar te zorgen. 
Om de woorden en gebaren, 

van Jezus verder te dragen. 
Om te doen wat hij heeft gedaan, 

te geven en te vergeven,  
te helpen en genezen. 

Om samen te delen en vrienden te zijn. 

 
U hebt ons geroepen, 

om mensen te zijn. 
Die elkaar opzoeken en groeten, 

elkaar opvangen en troosten. 
Die elkaar in hun waarde laten. 

 
                      Wij denken aan de zieken, 

en aan hen die alleen zijn. 
Aan hen die verdriet hebben, 

aan hen die worden vernederd. 
 

U hebt ons geroepen 
om de weg van het leven te kiezen. 

Om nabij te zijn 

in vreugde en verdriet 
In goede en in kwade dagen. 

 
Laten we elkaar vasthouden, 

Als we zoeken naar de 
goede weg. 

Om uw belofte te begrijpen, 
Uw belofte van het Licht dat 

komen gaat! 
 
 

 

 

Het team van de Ichthusschool wenst u gezegende en warme 

Kerstdagen en een stralend begin van het nieuwe jaar! 

 

 
 
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  

 

11 januari 2018 
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Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 51 ■ 18/12 - 22/12  

Een lied uit de hemel 

Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18 

Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op 

weg. In de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin 
bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is. 

Week 02 ■ 08/01 - 12/01  

Wat is wijs? 

Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12 

Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een 

koning geboren wordt, moet je wel erg wijs zijn. Maar toch 

hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken 

vertellen waar het kind precies geboren is. Zo komen de wijzen 

uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil 
dat Jezus koning wordt. 

Kerst 2017 

Op dit moment zijn alle voorbereidingen voor het kerstfeest volgende week donderdag in 

volle gang. Donderdag 17 december vieren we gezamenlijk in de Zijdekerk  ons Kerstfeest. U 

bent hiervoor van hart uitgenodigd! De viering begint om 17.00 uur. 

De kinderen zitten dan bij elkaar, bij de eigen leerkracht en dus apart van de ouders. 

 

De collecte zal bestemd worden voor ons Plan-kind Aisha. 

Het belooft een heel andere Kerstviering te worden dan u van ons gewend bent! 

Diezelfde donderdag is er een continue rooster: de kinderen zijn aanwezig van 8.30 uur - 

14.30 uur en nemen dan hun eigen lunch daarvoor mee. 

Ook moeten ze die dag een tasje bij zich hebben met daarin een bord, beker en bestek voor 

de vrijdag daarna. We hebben dan nl. met elkaar een Kerstontbijt. Zo kunnen we niet alleen 

genieten van een heerlijk ontbijt, geregeld door de O.R., maar ook van elkaars gezelschap 

daarbij!  

Het is verstandig als u op het tasje, of op de inhoud daarvan, de naam van uw kind wilt 

zetten. 

 

Wilt u er aan denken dat er geen oppastdienst is voor hele kleine broertjes of zusjes! 

 

 

Hierbij nog even een overzichtje van de activiteiten volgende week 

 Donderdag 21 december   bord en bestek mee 

 Donderdag  21 december  17.00    Kerstviering in de Zijde kerk 

 Vrijdag 22 december  8.30      Kerstontbijt 

 Vrijdag 23 december 12.00 uur   ALLE KINDEREN VRIJ! 
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Juf Femke en juf Carola 

 

Nog een paar dagen en dan gaat juf Femke met verlof. Zij gaat zich voorbereiden op de 

geboorte van haar eerste kindje in januari. Op dinsdag 19 december is zij voor het laatst op 

school. A.s. maandag is zij nog in groep 3 omdat juf Camille  dan aan het verhuizen is. 

In groep 3 gaat juf Femke vervangen worden door juf 

Madeleine. Zij heeft de afgelopen periode al regelmatig in de 

groep meegedraaid en vanwege de continuïteit is er voor 

gekozen om haar het verlof te laten vervullen. En in de 

plusklas komt juf Lydia van der Linden. Juf Lydia is ook 

talentbegeleidster op de Koningin Beatrixschool  en de Koning 

Willem Alexander school in Waddinxveen. Omdat we hier het 

een en ander moeten combineren zal de plusklas voorlopig op 

donderdag gaan plaats vinden. Op 11 januari komt juf Lydia 

op school en kunt u kennis met haar maken. U bent van harte welkom om om 8.30 of om 

15.00 uur even bij haar binnen te lopen.  Ook zal ze die dag even kennis maken met de 

kinderen. 

 

Het is al weer 6 weken geleden dat juf Carola is geopereerd.  Na de vakantie zal ze eerst op 

arbeidstherapeutische basis op school zijn. Dat betekent dat juf Dini er dan ook nog is.  

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

In groep 3 leren de leerlingen letter en woorden en dan kunnen ze uiteindelijk lezen. Wat een 

trotse koppies zien we elke keer in de klas als het een beetje beter gaat. 

We lezen in de klas veel zelf en ook regelmatig met zijn tweetjes, maar na de herfstvakantie 

zijn we ook gestart met tutor lezen. Een leerlinguit groep 8 leest samen met een leerling uit 

groep 3. Gedurende de 

hele week komen alle leerlingen aan de beurt. 

 

Vrijdag 8 december wilden de leerlingen van groep 6 ook heel graag met groep 3 lezen. De 

leerlingen van groep 6 gingen zelf naar de bibliotheek om een prentenboek uit te kiezen. 's 

Ochtend werd er prachtig voorgelezen en naar aanleiding van het verhaal werden er 

verschillende vragen gesteld. 

 

Groep 3 vindt het erg fijn dat we op deze manier met en van elkaar kunnen leren. Groep 6 

bedankt en groep 8 we hopen nog lang met jullie samen te lezen. 

 

Juf Femke 

 

 

Ingezonden 

 
Kinderkerstfeest 24 december 
 
'Er was eens een stal...'  
Op kerstavond zal er weer speciaal 
voor de kinderen een dienst zijn 
waarin het kerstfeest op een 
bijzondere manier wordt gevierd. We 
zien het verhaal dit keer door de ogen 
van de dieren in de stal. Zo moeten 
onder ande re het varken, de haan, de 
koe en het paard samenwerken om 
een cadeau voor de nieuwe koning te 
verzinnen. Want ja, wat geef je aan 
een koning?  
De deuren van de stal (Zijdekerk) openen zich om 18.00 uur en het feest o.l.v. ds. van Briemen begint om 
18.30 uur.  
Wees welkom allemaal!  
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 Nieuwjaarsdienst 

 

Op 7 januari 2018 wordt er een gezamenlijke kerkdienstgehouden in de Plataan. 

 
De dienst wordt samen gehouden met de R.K. Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper aan de A.P. 
van Neslaan, de Christengemeente Bethel aan de Boomgaard, de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de 
Parklaan en de de Vrijzinnig Protestantse Gemeente op het Gouweplein. De bijeenkomst vindt plaats in 
Sporthal De Plataan aan de Snijdelwijklaan op zondagmiddag 7 januari 2018 om 16.30 uur, met 
medewerking van het combo van Dennis de Bruijn en kinderen van de Ichthusschool.  
 

Mocht uw kind hier aan willen meedoen en u komt ook deze zondag dan kunnen de 
kinderen zich aanmelden bij juf Wilma tot uiterlijk a.s. woensdag 20 december. Het 
zou mooi zijn als we hier ook weer een groot Ichthus koor kunnen hebben. Alle 
kinderen mogen meedoen van groep 1 t /m 8! 
 
Er wordt gecollecteerd voor het International Justice Mission (IJM), een wereldwijde organisatie, die zich 
inzet voor de strijd tegen mensenhandel en slavernij. 
Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Een mooi 
moment om samen met alle gelovigen een brug te slaan en gezamenlijk de kerstboodschap verder uit te 
dragen. 
De bijeenkomst is voor jong en oud, toegang en koffie zijn gratis en er is een crèche voor de jongsten. 

 

 

 


