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NIEUWSBRIEF 15 maart 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

Week 12 ■ 19/03 - 23/03  

Waar hoop je op? 

Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10 

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen 

leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je 

hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als 

Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? 

Waar hoop je op?’ 

Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de 

mensen met palmtakken en ze juichen 

Jezus toe. Waar hopen zij op? 

Week 13 ■ 26/03 - 30/03  

Een nieuw begin 

Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8 

In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van 

Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook 

op bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een 
nieuw begin. 

Lied van de maand Maart; Jezus wijst de weg naar Pasen 

tekst: Erik Idema 

muziek: Gerard van Amstel 

https://www.youtube.com/watch?v=thMFKee5mQc 

 

 

Van de directie 

 

We gaan al weer richting Pasen, en dat terwijl ze weerman nog 

sneeuw voorspelt. Hoe kan het? Toch hopen we erop dat de lente snel 

in zicht komt.  

 

Zo is het vaak in het leven ook. Je hoopt op een fijne tijd maar vaak 

zijn er dingen die maken dat het koud om je heen voelt. Hoe fijn is 

het dan als er mensen zijn die om je heen kunnen gaan staan en je 

de warmte geven die je nodig hebt. En dat je dan mag vertrouwen 

dat het beter wordt. 

Zo was het in de Paastijd ook, bij Bartimeüs, Jaïrus maar ook bij 

Jezus zelf. Hij hoopte dat hij de lijdensweg niet hoefde te gaan maar 

hij vertrouwde en uiteindelijk ging hij het lijden  
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voorbij. Hij mocht terug naar Zijn Vader zodat het voor ons weer leefbaar was op aarde.  

Het komende weekend mag ik het verhaal van Jezus weer een paar keer zingen in de 

Johannes Passion van Bach. Terwijl Jezus het grootste offer moet brengen, troost de 

muziek. 

 

Muziek verbindt, daarom zijn we op school ook bezig met het project Meer muziek op 

school.  

Op dit moment ben ik in vrijwel alle klassen muziekles aan het geven. Een vak wat niet 

makkelijk is voor de meeste leerkrachten maar wel van belang. Muziek spreekt ook andere 

vaardigheden aan bijv. kritisch luisteren, ritmes ontdekken en dit zijn dan weer 

vaardigheden die we gebruiken bij het rekenen en lezen. 

Ik gebuik daarbij de methode 123Zing, geschreven door de educatieve dienst van het 

Concertgebouw. Binnenkort kunnen de kinderen ook thuis de liedjes en activiteiten volgen. 

In de bovenbouw zijn we aan het rappen en beatboxen, in de onder en middenbouw 

werken we nog veel met verhalen en liedjes.  

 

Tot slot, wat we ook met elkaar delen zijn de dingen van de dag die ons bezig houden. Zo 

is juf Jacqueline nog steeds geveld door de griep. We hopen dat ze maandag weer begint. 

De vader van Meester Koen ligt op dit moment in zeer zorgelijke toestand in het 

ziekenhuis. Meester Koen is gewoon op school maar mocht het noodzakelijk zijn dat hij 

naar het ziekenhuis toe moet dan zal ik hem vervangen. Zowel in groep 6 als in groep 8. 

We hopen echter van harte dat hij binnenkort weer mag opknappen. 

 

Wilma Salzmann 

Tennis op school. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen maandag getennist tijden de 

gymlessen van meester Arjan. Ze hebben slagen geoefend en balvaardigheidoefeningen 

gedaan. Nu was het de bedoeling dat ze a.s. maandag naar het tennispark zouden gaan 

om op echte banen te tennissen. Helaas kan dat niet doorgaan. Doordat er het komende 

weekend nog weer vorst voorspelt wordt zijn de banen niet bespeelbaar. De tennislessen 

gaan wel door maar in de Plataan! Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief zit een bijlage waar dit 

ook in vermeld staat maar daar staat nog dat de kinderen naar het tennispark gaan. 

Wandelen voor water. 

Volgende week woensdag 21 maart is het weer zover! We gaan weer wandelen voor water 

met de kinderen van groep 7 en 8.  De kinderen van groep 8 gaan met 6 liter water op 

hun rug een mooie wandeling door de wijk maken. Zo ervaren ze hoe het is om 6 

kilometer te moeten lopen voor schoon drinkwater of 

water om te wassen of te douchen. U kunt de kinderen 

sponsoren. Ze komen daarmee zelf met informatie De 

opbrengst van de sponsoractie gaat naar Simavie die er 

waterputten van gaan slaan. 

 De brandweer komt om de flessen te vullen en wethouder 

Han de Jager zal het startschot geven voor de start van de 
wandeling. 

Wist u trouwens dat door gebrek aan schoon water 

jaarlijks 430.000 kinderen overlijden aan de gevolgen van diarree. Dat zijn 1.200 kinderen 

(40 overvolle schoolklassen) per dag. 
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Uit de groepen 

De wereld van de zee in groep 3 

 

De afgelopen weken hebben we weer ontzettend veel geleerd. Het thema was deze weken 

'De wereld van de zee!' We zijn gestart met een wel heel geheimzinnig papier. Al gauw 

bleek dat het een schatkaart was. We lazen in ons boek over een piraat en een schat die 

wel heel goed verstopt was, we knipten en plakten onze eigen boot en we deden nog heel 

veel andere activiteiten. Met de spullen die meegenomen zijn, hebben we een mooie 

thematafel gemaakt! Op onderstaande foto kunnen jullie hem bewonderen!  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biebmoeders gevraagd voor de vrijdagmiddag! 

Hebt u tijd en vindt u het leuk om vrijdagmiddag in de bieb op school te helpen? Wij 

zoeken nog versterking!! Mail naar juf Froukje; froukje.verburg@ichthusbos.nl 

Beste ouders en/of verzorgers,   

In de nieuwsbrief van 11 januari heb ik mij al even kort voorgesteld.  

Ik ben Lucinda van Harten en ik ben Ambassadeur van GO! voor Jeugd.  GO! voor jeugd is 

sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! 

voor jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar.  Als ambassadeur ben ik 
verbonden aan verschillende scholen in Boskoop, waaronder de Ichthus school.   

Wij zijn als ambassadeurs de zichtbare schakel tussen onderwijs en hulpverlening. Een 

ambassadeur is er voor kortdurende hulpverlening (tot 5 contactmomenten).  Ik ben er 

zowel voor de kinderen als voor ouders. Op deze school heb ik wekelijks spreekuur op de 

maandag, van 14.45 tot 15.45uur. U kunt altijd binnen lopen met uw vragen. Ik zal 
aanwezig zijn in de hal (bij binnenkomst).   

Hoe help ik? In eerste instantie kijk ik met de ouder of ik een helpende hand kan bieden. 

Is er meer nodig dan 5 contactmomenten of gesprekken met het kind en/of de ouder, dan 

kan ik mijn collega’s van GO! inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of 
wanneer wenselijk onderzoek.   
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Naast individuele gesprekken kan ik in samenwerking met mijn collega’s ook een 

groepstraining verzorgen, zoals de weerbaarheidstraining, de kies (kinderen in 
echtscheiding situaties) training en dergelijke.   

Ik ben te bereiken op telefoonnummer 088-2542353 of via het mailadres 

Lucinda.vanHarten@govoorjeugd.nl.   

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.govoorjeugd.nl.  

Lucinda van Harten 


