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NIEUWSBRIEF 26 oktober 2017 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 44 ■ 30/10 - 03/11 

In je dromen!  

Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6  
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem 
buigen. Maar de werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put 
gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt hij terecht in het 
huis van Potifar. 

Week 45 ■ 06/11 - 10/11 

Leg uit!  

Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en 
Genesis 41: 1-8  
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw 
van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. 
In de gevangenis legt hij de dromen van de 
schenker en de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de 
farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken? 

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 

 

Temperatuur. 

Eerder meldde ik u al dat het in school erg warm was. Inmiddels zijn we 

een paar weken verder en heeft de gemeente uitgebreid onderzoek laten 

doen. In verschillende klassen hebben meters gehangen en gedurende de 

dag is de temperatuur en de CO2 waarde constant gemeten.  

Gelukkig waren de CO2 waarden niet te hoog maar de lucht is wel erg 

droog. Ook de temperatuur was standaard veel te hoog ingesteld. 

 

Afgelopen woensdag in de herfstvakantie is het hele verwarmingssysteem 

opnieuw doorgemeten en per lokaal ingesteld. Was de temperatuur eerst  
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aan het begin van de ochtend 22 graden, nu is deze ingesteld op 18 graden. Een behoorlijk 

verschil. Ook de filters van het luchtververversingssysteem zijn schoongemaakt. 

We zijn op dit moment ook bezig om te onderzoeken of we met luchtzuiverende planten de 

luchtkwaliteit nog meer kunnen verbeteren.  Een eerste stap voor nu maar we blijven het 

nauwlettend volgen. 

 

Jaarvergadering OR/MR 

Verder wil ik graag uw aandacht vragen voor de gezamenlijke vergadering van de Ouderraad 

en de Medezeggenschapsraad a.s. maandagavond om 19.30. U hebt daar gisteren de 

jaarverslagen en de begrotingen via de mail voor ontvangen.  
Er wordt in het bijzonder aandacht voor een nieuwe herverdeling van de jaarlijkse ouder en 
schoolreisbijdrage gevraagd. Het voorstel hiertoe (ook gisteren verzonden) willen wij graag met u bespreken. 
Wilt u i.v.m. de koffie laten weten of u komt! 
 

Creatieve Carrousel 

In januari willen we starten met een creatieve Carrousel. Op de dinsdag en donderdagmiddag 

zullen de kinderen aan de slag gaan met o.a. dans, muziek, media, knutselen, tekenen en 

sport. Voor een deel zullen we vakdocenten inhuren en voor een deel zullen we ook zelf de 

lessen gaan geven d.m.v. teamteaching. (elke leerkracht geeft dat vak waar hij/zij een 

voorkeur voor heeft) Maar we vinden het altijd erg leuk als we hier ook ouders bij kunnen 

betrekken. Heb u een leuk onderwerp (fotografie of pottenbakken of…..???)wat zou kunnen 

passen in deze cyclus van 6 weken en hebt u tijd en zin om één of misschien wel twee 

middagen met de kinderen te werken, meld u zich dan vrijblijvend aan via 

wilma.salzmann@ichthusbos.nl. Ik zal dan contact met u opnemen om te overleggen wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Wilma 
 

Teamscholing 

Op 4 oktober is het gehele Ichthus team naar Amsterdam afgereisd naar het Concertgebouw om 

daar deel te nemen een workshop schoolmuziek. Muziek is een vak wat niet makkelijk te geven 

is. Het vraagt veel eigenvaardigheid van de leerkrachten en daarbij is het ook een vak dat je 

moet liggen. Toch vinden we muziek op de Ichthusschool erg belangrijk. U hebt het ongetwijfeld 

in de pers gelezen of gehoord maar muziek heeft een hele positieve invloed/wisselwerking op 

leren en ontwikkelen.  

Muziekles is onmisbaar voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Het stimuleren van 

muzikale creativiteit op school zorgt voor muzikale kennis, verdieping en 

luisterplezier. Daarnaast helpt het bij een betere concentratie in de klas. Zo heeft het werken 

met ritmes veel invloed om het leesproces. Ook muziek en wiskunde (rekenen) hebben een 

stevige verbinding die wetenschappelijk is aangetoond. 

Wij hebben een hele leerzame, gezellige en leuk middag gehad in het Concertgouw. Het heeft 
inspiratie en handvatten gegeven om ook hier mee aan de slag te gaan in de klas! 
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Nieuwe boeken!! 

 

De Total spaaractie  heeft ons drie nieuwe boeken opgeleverd voor de bovenbouw.  

Super bedankt voor het sparen. De bonnenactie van de Bruna staat nu op €160,00. Dit betekent dat 

we voor €30,00 boeken uit mogen zoeken. Heeft u thuis nog een bon van de Bruna van kinderboeken, 

dan kun u deze tot vrijdag 27 oktober inleveren bij juf Wilma of juf Froukje. 

Donderdag 27 oktober komen er wel 100 nieuwe boeken in de bieb. Een hoop nieuw leesplezier! 

 

juf Froukje 

 
Nieuws uit de groepen 
 
Groep 7 
Groep 7 heeft tijdens de Kinderboekenweek niet stilgezeten. De kinderen zijn op een woensdagochtend gaan lezen 
met kinderen van de onderbouw. Ieder kind werd gekoppeld aan een kind van groep 2. Wat hebben ze genoten! 
Daarnaast zijn de kinderen gaan werken aan de projecten: orkaan, tornado, haai en vulkaan. De resultaten waren 
zichtbaar tijdens de projectavond.  

               
Juf Marloes 

 

Klassenuitje groep 5. 

Groep 5 is op woensdagmiddag op pad geweest naar de Silverdome Zoetermeer. De klassenmoeder 

heeft met vouchers van AH een leuke sport uitgekozen.... curling! Het was voor de kinderen een eerste 

kennismaking met deze olympische sport en deze viel erg in de smaak. Het was ook erg leuk dat Beau 

en Stan, (die verhuisd zijn maar niet vergeten!) mee waren met deze leuke, sportieve activiteit!  

Hartelijk dank aan de klassenmoeder voor het organiseren en tevens alle ouders die voor het vervoer 

hebben gezorgd.  

Wij bedanken ook AH Boskoop speciaal voor de gezonde, frisse dorstlesser aan het eind van de clinic. 

  

              
Juf Renée 
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Lieve lezers! 

In één van de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat ik in de herfstvakantie naar Lesbos ben geweest 

om daar te helpen met het organiseren van een feestweek voor de kinderen in vluchtelingenkamp Moria. Om 

daarvoor geld in te zamelen opperde ik in groep 5 het idee om koekjes te bakken om zo geld in te zamelen 

om zo de benodigde materialen te kunnen bekostigen. Na allerlei vragen gesteld te hebben over hoe die 

vluchtelingen nu op Lesbos komen en wat ze daar doen en wat wij met hen willen gaan doen, werd het 

enthousiasme steeds groter! Het maken van de koekjes was erg gezellig en 's avonds lagen deze koekjes, met 

door de AH gesponsorde materialen, klaar voor de verkoop.  

Het enthousiasme bleek niet alleen groot bij de kinderen, maar ook jullie belangstelling was groot! Dat was 

erg fijn om te zien en te horen. De inhoud van de 'collectebus' en het verkoop van koek en snoep hebben 

samen meer dan 120 euro opgebracht! Hartelijk dank daarvoor! Zelf was ik natuurlijk al erg enthousiast, 

maar wanneer er meer en meer mensen supporten wordt dit enthousiasme alleen maar groter! Met veel 

nieuwsgierigheid en met koffers vol met materialen stapten we op vrijdag dan ook het vliegtuig in om na 

meerdere overstappen vrijdagavond aan te komen op Lesbos.  

De volgende dag kregen we een rondleiding door het kamp. Vanachter het struikgewas doemden daar de 

tenten van UNHCR voor mijn neus op. Zelf associeer ik deze tenten toch wel met de berichtgevingen uit het 

nieuws, waarbij echt noodhulp verleend moet worden. Dit bracht mij wel tot de gedachte dat vanaf nu ons 

werk echt zou beginnen. In het begin van onze rondleiding zagen we vooral veel grote tenten, waar allerlei 

verschillende mensen naast en boven elkaar slapen, met gebrek aan ruimte en privacy. Daarna kwamen wij 

bij een soort centraal punt waar wij kennis maakten met de eerste kinderen die vanaf een hoge helling, die 

dwars door het kamp loopt, op stukken doos of stukken krat naar beneden roetsjen alsof ze aan het sleetje 

rijden zijn. Terwijl we onze tocht vervolgden kwamen we echter ook langs de tentjes die er het laatst waren 

geplaatst. Tenten die in Nederland gebruikt worden om de kinderen in te laten spelen of om even een nachtje 

op de camping door te brengen. Dat vond ik zelf wel erg heftig. Vooral toen ik mij realiseerde dat het nu nog 

heerlijk weer is op Lesbos, maar dat al gauw de kou zal komen. Aan het eind van de rondleiding hadden we 

nog even de tijd om te kijken hoe we  het kinderwerk zouden organiseren. Met veel indrukken gingen we 

daarna weer huiswaarts. De zondag die daarop volgde gingen we naar een geweldige internationale 

kerkdienst, waar vooral het zingen veel indruk op mij maakte. Vluchtelingen en hulpverleners uit alle 

windstreken kwamen daar samen om te horen dat ondanks moeilijke periodes in het leven, God boven alles 

staat. Hij zorgde niet alleen vroeger voor de mensen, maar dat doet hij ook nog steeds! In de middag 

maakten wij ons klaar om via allerlei hobbelweggetjes naar de Graveyard te gaan. Dit is een combinatie van 

een monument en een stortplaats, waar een enorme hoeveelheid reddingvesten ligt, waarmee vluchtelingen 

hebben geprobeerd een nieuwe toekomst te bereiken. Het was bizar om te bedenken dat dat nog niet eens 

alle reddingsvesten waren en dat er reddingsvesten waren, van materialen die het de vluchteling eigenlijk 

alleen maar moeilijker maken om de overkant te behalen. En dan waren er ook nog eens niet alleen 

reddingsvesten in maat XXL, maar ook reddingvesten in maatjes die ik bij kinderen uit groep 1 en 2 aan zou 

treffen. Dit was best confronterend, aan de andere kant bevestigde dit ons in onze missie een feestweek neer 

te zetten voor de kinderen.  

's Maandags kwamen wij op het kamp aan, deden onze hesjes van Eurorelief, van waaruit wij via stichting 

Livingstone werkten, aan en wij begonnen met het versieren van het terrein. De vrolijke slingers en de 

aanwezigheid van een heuse clown, zorgden ervoor dat al gauw de kinderen om ons heen krioelden. De 

eerste activiteit was het maken van feesthoedjes. De kinderen kwamen hierdoor al echt in een 

feeststemming. We konden echter wel merken, dat een feestweek zoals dit nog niet eerder had 

plaatsgevonden in het kamp. De kinderen vonden het erg lastig om te wachten tot zij per groep het 

feestterrein op mochten en zij vonden het lastig om de materialen te delen. In de loop van de week ging dit 

echter steeds beter en hielpen verschillende kinderen ons zelfs met het passen op en eerlijk verdelen van de 

spullen. In de loop van de morgen konden wij onze feestlocatie 'verhuizen' naar de tent waar vroeger in de 

ochtend voedsel uitgedeeld wordt. In de middag gingen wij zelf het kamp in om in de verschillende delen 

van het kamp met de kinderen en soms ook vaders� te kleuren, te springtouwen, te ballen, te schminken en  
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handjeklap spelletjes te doen. Met de jongeren speelden we of een potje voetbal of een potje volleybal. Dit 

programma herhaalden wij eigenlijk elke dag, alleen wisselden bijvoorbeeld de knutselactiviteiten. Om de 

kinderen helemaal in feeststemming te brengen liepen we regelmatig de polonaise over het hele kampterrein, 

waarbij we liedjes als 'if you 're happy and you know it..' zongen. De kinderen zongen, klapten, stampten en 

schreeuwden uit volle borst mee! Verschillende vaders en moeders bleven stilstaan om deze wonderlijke 

stoet van een clown in vol ornaat gevolgd door allerlei zingende, geschminkte kinderen met feesthoedjes te 

bewonderen! Twee keer hebben wij 's avonds ook een filmavond georganiseerd. In het midden van het 

vluchtelingenkamp is een soort podium gebouwd, waarvoor een scherm staat. Daartussen kunnen een 

beamer en een laptop worden geplaatst, waardoor wij in de avond omringd, door allerlei kids en 

volwassenen konden genieten van Buurman en Buurman en van Tom & Jerry. Na een intensieve, maar 

ontzettend gave week waarin wij en de kinderen enorm hebben genoten was het weer tijd om naar huis te 

gaan. Het was een vreemd afscheid. Wij gingen weer terug naar huis, zij hebben geen thuis. Zouden wij hen 

hier een volgende keer weer terugzien? Of zouden zij toestemming hebben gekregen om door te gaan? In 

ons hart reizen ze in elk geval mee door Europa! 

Terug in groep 5 kwamen de kinderen al snel weer met hun vragen en opmerkingen: 'Juf, hoe was het op 

Lesbos?' 'Juf, weet u hoeveel mensen al uit Syrië zijn gevlucht? Juf weet u hoeveel mensen daar al zijn 

gestorven?'  'Juf, waarom gaan die mensen niet verder?' 'Juf, als elk land nu een paar mensen opneemt, 

Engeland, Nederland..  Dan is het toch opgelost?' 

Ik wil jullie allemaal nogmaals erg bedanken voor jullie steun!  

Hartelijke groet,  

Juf Elvira  

-juf van groep 5 en juf van de taalklas-  

 

 

INGEZONDEN 

 

 
Budocentrum het Groene Hart is opzoek naar nieuwe enthousiaste leerlingen! 

Wie? 
Budocentrum het Groene Hart bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Met veel plezier zijn we allemaal één of 
meerdere avonden per week bezig om onze hobby, het jiu-jitsu, weer uit te dragen naar onze leerlingen. 
Wat? 
Jiu-jitsu is een soort judo maar dan completer. Jiu-jitsu is judo, karate en aikido bij elkaar. Deze sporten zijn ook ooit 
uit het jiu-jitsu gekomen. Je kan al vanaf 6 jaar komen sporten bij ons en voor onze jeugdleden vinden we het vooral 
belangrijk dat ze plezier krijgen in sporten in het algemeen en jiu-jitsu in het bijzonder. Jiu-jitsu is erg goed voor het 
zelfvertrouwen van kinderen en omdat het een contactsport is leren we de kinderen ook om respectvol met elkaar om 
te gaan. We geven ze dit op de mat mee en verwachten dat ze dit ook buiten de sportschool tot uiting brengen. 
Waar? 
Wij trainen op twee locaties, in Waddinxveen hebben we eigen dojo aan de staringlaan en in Boskoop trainen we in 
sporthal de Plataan.  
Wanneer? 
Op maandag, woensdag en vrijdag avond kan er in Waddinxveen getraind worden, op donderdagavond in Boskoop. 

Lesdag Lestijd Leeftijd Locatie 

Maandag 18.30 - 19.15 6 t/m 9 jaar Waddinxveen 

Maandag 19.15 - 20.00 10 t/m 14 jaar Waddinxveen 

Woensdag 18.45-19.30 6 t/m 14 jaar Waddinxveen 
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Woensdag 19.30-21.00 Senioren Waddinxveen 

Donderdag 18.45-19.30 6 t/m 9 jaar Boskoop 

Donderdag 19.30-20.30 10 t/m 14 jaar Boskoop 

Donderdag 20.30-22.00 Senioren Boskoop 

Vrijdag 18.30-19.30 
Alle leeftijden 

(wedstrijdtraining) 
Waddinxveen 

 
Kom mee doen! 
Lijkt het je leuk, kom het dan gewoon eens proberen. Bij ons kun je altijd gebruik maken van een gratis proefmaand. 
Ben je na een maand nog steeds enthousiast, kun je een pak bestellen en lid worden. 
Contact 
Voor meer informatie kun je kijken op www.budocentrumhetgroenehart.nl, als er vragen zijn schroom dan niet om 
contact op te nemen. 

 

http://www.budocentrumhetgroenehart.nl/
https://www.budocentrumhetgroenehart.nl/contact

