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NIEUWSBRIEF 8 februari  2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

Week 07 ■ 12/02 - 16/02  

Storm! 

Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20 
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl 
de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en 
het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met 
een storm in zijn hoofd. Ook deze 
storm weet Jezus te bedaren. 

Week 8/9 ■ 19/02 - 23/02 of 
26/02 - 02/03  

Sta op! 

Marcus 5: 21-43 
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij 
vraagt Jezus om hulp, maar onderweg 
komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt 
Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe 
en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij. 

 

Lied van de maand Februari; 
 
 

Van de directie 
 

Zo, de meeste Cito middentoetsen zijn weer achter de rug.  We 
zijn heel trots dat de gemiddelde schoolresultaten steeds een 
stapje stijgen. Wat ook bleek uit de analyse is dat het 

automatiseren van getallen aandacht behoeft.  

 
Automatiseren is het proces van het verkorten van de manier 
van uitrekenen van sommen. 

Het kind hoeft niet na te denken over de volgende tussenstap.  
Hiervoor moeten de tussenstappen rekenfeiten zijn 
(geautomatiseerd).  

Bijvoorbeeld bij het oplossen van sommen over het tiental 
gebruik te maken van de strategie ‘eerst naar de 10’. 
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Dus om 10 te krijgen moet er bij 6……4. Bij 3 …7 , bij 1….9 etc. Om 100 te krijgen 

moet er bij 60 …..40 etc.  
Onder de 10 doen we dat met de 
“verliefde harten” Vraag uw kind er 

maar eens naar. Ze kennen ze vast.  
 

Ook het in 1 oogopslag overzien van 
een hoeveelheid kun je trainen. Zo 
oefenen we in groep 2 bijv. met 

dobbelstenen en gezelschapsspelletjes. 
 

Ook het goed uit het hoofd leren van de 
tafels is een belangrijk onderdeel van 

het automatiseren. Als kinderen dit niet goed onder de knie hebben kost het 

rekenen ze in de midden en bovenbouw steeds meer tijd en worden de sommen 
lastiger.  

Op de afgelopen studiedag van de groepen 1 t/m 4 hebben we uitgebreid 
aandacht besteed aan dit fenomeen en vooral hoe we dit nog beter de kinderen 

kunnen leren. 
 

In de midden en bovenbouw heeft het begrijpend lezen een mooie stap gemaakt. 
Kortom het is mooi om te weten dat we de goede dingen doen! 

 
Nog wat andere nieuwtjes. Zoals de ouders van groep 6 inmiddels weten is juf 
Carolien gestopt met het vervangen in die groep. Naast het invalwerk op de 

Ichthus werkt zo ook nog op de Immanuelschool. Naast haar werk is juf Caolien 
erg actief en heeft ze nog andere verplichtingen. Alles bij elkaar bleek toch voor 

de langere periode die het vervanging in groep 6 nog gaat duren niet te 
combineren. Ondanks dat ze het erg jammer vond om te stoppen heeft ze toch 
voor zichzelf gekozen. 

Omdat juf Daniëlla 3 dagen in groep 6 is gaan werken samen met meester Koen 
op maandag en dinsdag, hebben we juf Marjo gevraagd van dagen te ruilen en 

een extra dag in haar eigen klas te werken. Zij is nu van dinsdag t/m vrijdag op 
school. 
 

 
Wilma Salzmann 

 
Kerk- en Schooldienst 
 

Op zondag 18 februari is de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst. Dit jaar zal het 
thema zijn: ‘GeZIEN worden’. Het verhaal van Bartimeüs zal 

centraal staan. In de groepen wordt hier hard aan gewerkt. 
Een aantal leerlingen wordt ook gevraagd om een rol te 
spelen in de dienst. Op woensdag 14 februari komt de 

dominee langs om het thema toe te lichten. Wij willen u 
vragen om uw telefoon mee te nemen naar de dienst. Net als 

vorig jaar doen we een leuke quiz als afsluiter. Uiteraard 
moet de telefoon tijdens de dienst op stil staan of uit zijn. De 

dienst wordt gehouden in de Plataan en zal starten om 10 uur. Voorganger is ds. 
Westrik. Wij hopen u allen te verwelkomen! 
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Wat een mooie opbrengst! 
 
Tijdens de Kinderboekenweek konden jullie bonnen van de Bruna inleveren op 

school.  Wij hebben 20% van het bedrag van de bonnen gekregen om te besteden 
bij de Bruna. Dit heeft ons een bon van €39,64 opgeleverd. We hebben hiermee 

vier nieuwe boeken kunnen kopen. Dus iedereen die de bon heeft ingeleverd: 
Super bedankt!! Binnenkort volgt een foto van de nieuwe boeken. 
 

Juf Froukje 
 

 
Nieuws uit de groepen 
 

Winter 
 

In de klas zijn we enthousiast over het winter 
thema aan het werk.  

Buiten doen we de muts, sjaal en 
handschoenen aan dus die knutselen we ook in 

de klas. 

Daarbij komt 
nog veel kijken zoals kleuren, knippen en  

plakken. Ook zijn er van papier leuke 
vogelhuisjes gemaakt waarbij de kinderen echt 
vogelvoer mochten plakken. Voor het huisje 

hebben de kinderen goed de strookjes papier 
gemeten zodat alles netjes aan elkaar paste. 

 
 In de klas hebben we ook gepraat over vriezen 

en dooien. De kinderen hebben een stuk ijs gevoeld en het proces meegemaakt 

dat het ijs ook weer ging  
smelten. Ze vonden het bijzonder om te ervaren dat het ijs eerst hard was en 

later vloeibaar water werd. 
 
Juf Sylvia en juf Mary 

 
Nieuws uit groep 3! 

 
Deze week zijn we onze rekenles begonnen op een wel heel leuke manier. Wij 
mochten ‘blikgooien’ en kegelen in de klas! Zo maakten we op een speelse manier 

kennis met de minsommen. Eerst keken wij hoeveel kegels of blokken er stonden. 
Daarna gooiden de kinderen met de bal en werd er gekeken hoeveel kegels en 

blokken er omgegooid waren. De kinderen van groep 3 konden er geen genoeg 
van krijgen. In de pauze speelden ze er nog verder mee! 
 

 
 

 
 
 

 
 

                       
 

Juf Madeleine en juf Elvira 
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Boetseren 
 
In groep 6 hebben we geboetseerd. Na eerst een bol, 

een duimpotje en een mensfiguur  gemaakt te 
hebben, mochten de kinderen hun eigen idee 

vormgeven in klei, kunstenaars in de dop;-). Zie 
hieronder een aantal resultaten (met dank aan 
Mohammed voor het maken van de foto's)  

 
Juf Daniella, meester Koen en (juf Carolien) 

 
 
 

Juf Elvira gaat weer naar Lesbos! 
 

“We love Moria children” 
 

Wellicht weten jullie het nog wel van mijn 
vorige reis. Bepakt en bezakt met spullen, 

waaronder 2 veel te grote tassen, waardoor 
ik bang was dat mijn handbagage betaalde 
ruimbagage zou worden, stapte in de 

herfstvakantie een groep jongeren in het 
vliegtuig richting Lesbos. Daar zagen we de 

vertwijfelde gezichten en de vragen. Daar 
zagen we gezichten die begonnen te 
stralen. Daar zagen we kinderen eerst nog ongeordend op ons afvliegen, omdat zij 

hoorden dat er activiteiten voor de kinderen werden georganiseerd. Halverwege 
de week kregen de kinderen het voor elkaar om in een rij op hun beurt te 

wachten.. Ze wisten dat er genoeg materialen waren en dat ook zij aan de beurt 
zouden komen. Aan die feestweek kwam een eind. Het was raar om weer terug te 

gaan. Echter, vanaf het begin wilde ik weer terug om samen met een team die 
koppies weer te laten stralen! En nu is het dan weer zover! Helpen jullie mee, 
zodat onze materialenkast weer net zo gevuld en ook de andere kosten ten bate 

van de feestweek zelf gedekt worden? U kunt op de volgende twee manieren 
helpen: Allereerst kunt u helpen in de vorm van een financiële gift. Door via het 

knopje ‘steun mij’op mijn weblog https://ikdoemee.lst.nl/2018-dat-feest-willen-
wij-opnieuw-/ te klikken, kunt u een gift naar keuze overmaken. Daarnaast 
kunnen jullie ons ook helpen door te steunen in de vorm van het geven van 

materialen. Wellicht heeft u nog kralen, stoepkrijt, springtouwen of goede 
stiftensetjes thuis liggen of wilt u deze voor ons kopen. Ook deze zijn van harte 

welkom! U kunt deze deponeren in de bak die elke morgen bij groep 3 staat. Heeft 
u iets anders waarvan u denkt dat wij het goed kunnen gebruiken met een grote 
groep kinderen, bijvoorbeeld een twisterkleed of iets dergelijk, dan mag u dat 

natuurlijk altijd even aangeven. Wellicht kunnen wij het gebruiken. Alvast 
bedankt! 

 
 Met vriendelijke groet! 
Juf Elvira Bakker Gr 3 en juf van de nieuwkomers 
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