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NIEUWSBRIEF 25 januari 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

 

Week 05 ■ 29/01 - 02/02  

Mag dat wel? 

Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6 
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en 
zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij 
iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus 
vertelt dat het leven voor God het 
allerbelangrijkst is. 

Week 06 ■ 05/02 - 09/02  

Het groeit zomaar 

Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34 
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem 
kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die 
overal zaad zaait, op de ene plek groeit het 
beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: 
dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen 
schuilen. 

 

Lied van de maand Januari; 

Voor groep 1 t/m 3  Onder boven voor en achter -  Opwekking 

Voor groep  4 tm 8   Kom aan boord -  Herman Boon 

 

Van de directie 
 
Met blijdschap en dankbaarheid laat ik u weten dat juf Femke en haar 

man Mark de trotse ouders zijn geworden van  “LIZ” . 
Liz is op 16 januari om 12.00 uur geboren en weegt 3680 gr. 

De familie maakt het uitstekend!  
Wilt u hen feliciteren met dit kleine wondertje geeft u dan een kaart aan 
juf Madeleine of juf Elvira en wij zorgen dat juf Femke de kaarten krijgt! 

 
We wensen juf Femke en haar gezinnetje een hele fijne kraamtijd! 

 
 

 
 
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  
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Een mededeling van hele andere orde is dat ik u wil herinneren aan de ouderbijdrage. 
Nog niet alle ouders hebben deze betaald en wij zijn samen met de Ouderraad inmiddels al weer 

druk met de voorbereidingen voor de schoolreisjes.  
Even een herinnering; 

 
Zoals tijdens de MR/OR vergadering is besloten is dit jaar de 
vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op  

€ 17,50 voor elk kind dat onze school bezoekt. De verplichte 
bijdrage voor de schoolreis is vastgesteld op € 30,00 en wordt 

tegelijkertijd met de ouderbijdrage geἲnd. Het totale bedrag wordt 
daardoor € 47,50 per kind. Indien de schoolreisbijdrage niet 

wordt betaald dan kan uw kind helaas niet mee en wordt 
uw kind deze dag op school verwacht tenzij u een regeling 
met school (directeur) hebt getroffen. 

 
LET OP: LEERLINGEN VAN GROEP 8 BETALEN ALLEEN DE OUDERBIJDRAGE ad € 17,50. 

 
Dit betekent het volgende:  

 
1 kind op school     €   47,50 
2 kinderen op school    €   95,00 

3 kinderen op school   € 142,50 
4 of meer kinderen op school  € 142,50 + € 30,00 (per extra kind) 

 
Wij gebruiken de ouderbijdrage om voor de kinderen activiteiten te organiseren die het 
schoolleven leuk maken, zoals de sinterklaas-, kerst- en paasviering, avondvierdaagse, 

schoolreis, afscheidsfeest van groep 8 etc..  
 

Hierbij willen wij u vragen of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt betalen.      
U kunt dit op de volgende manieren doen: 
 

 U kunt het bedrag van € 47,50 per kind voor 15 januari 2018 overmaken op rekening  
NL90 RABO 0309.8568.84 t.n.v. V.P.C.O. Ichthusschool onder vermelding van de naam 

van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind(eren) zit(ten). 
 U kunt het bedrag in 2 termijnen betalen. U maakt dan voor 15 januari 2018  

€ 25,00 over naar bankrekening NL90 RABO 0309.8568.84 t.n.v. V.P.C.O. Ichthusschool 

onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind(eren) 
zit(ten). En voor  

1 maart 2018 boekt u de tweede termijn van € 22,50 over op onze rekening. 
 
Wij willen u er op wijzen dat de vrijwillige ouderbijdrage echt nodig is om de leuke dingen te 

kunnen blijven doen voor de kinderen.  
 

Indien uw financiële situatie vraagt om een afwijkende 
betalingsregeling, neem dan persoonlijk contact op met mij zodat we 
kunnen kijken of er een regeling mogelijk is. 
 

 
Wilma Salzmann 
 

 
Boeken zoeken. 

 
Ren op 9 februari & 3 april naar de boekwinkel!!! 
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Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – 

kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. 
Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; 

hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. 
Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. 
Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek en in april een 

prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro! 
 

Het jeugdboek van 2018 is Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren.  
Vanaf 9 februari in de boekwinkel. 
Het prentenboek van 2018 is “Raad eens hoeveel ik van je hou” van Sam McBratney en Anita 

Jeram. Vanaf 3 april in de boekwinkel. 
 

Groetjes Froukje 
 

 
Nieuws uit de groepen 
 

 
THE VOICE (groep 2) 

 
In de huishoek wordt van oudsher rollenspel gespeeld door de kinderen. 
Op deze manier leren ze hoe de wereld in elkaar zit en ze spelen het gewone leven na. 

Vroeger was dat vooral 'vadertje en moedertje' met 'grootzus' en 'baby'. 
Nu spelen ze ook tv programma's uit zoals 'The voice of Holland'. 

Ze noemen het een show en nodigen kinderen uit om te komen kijken. 
Ook is er een heuse jury en voor de catering wordt gezorgd. 
En als je dan als juf wordt uitgenodigd, maak je er gelijk wat foto's van! 

 

 
 

 


