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NIEUWSBRIEF 22 februari  2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

Week 10 ■ 05/03 - 09/03  

Ik help je wel 
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37 

Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. 
Als de leerlingen later in een storm op het meer zijn, komt 

Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt 
door Jezus beter gemaakt. Drie 
verhalen waarin Jezus tegen 

mensen zegt: ‘Ik help je wel.’ 

Week 11 ■ 12/03 - 16/03  

Wie begrijpt dit? 
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 

13-16 
Rondom Jezus gebeuren dingen 
die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee 

mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit 
de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt 

begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van 
God ontvang je als een kind. 

 
 

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 

 
Bijna vakantie! Even lekker een weekje geen school. Daar zijn 

de kinderen wel weer aan toe! Natuurlijk hopen we van harte 
dat er in de vakantie geschaatst kan worden! 
 

Het gaat goed met juf Sanne! Ze is uiteindelijk vorige week 
woensdag geopereerd en herstelt voorspoedig. Ze is nog moe 

van de narcose maar het ziet er wel naar uit dat ze na de 
voorjaarsvakantie weer aan de slag gaat. 

 
 
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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Afgelopen zondag waren we samen in de kerk. Tijdens de kerk en schooldienst 
hebben we het gehad over Bartimeus en hoe belangrijk het is dat je elkaar ziet!  

We waren wel teleurgesteld over de opkomst! Maar ongeveer 1/3 van de kinderen 
was aanwezig.  

 
Morgen liggen de gevonden voorwerpen op de tafel in de hal. Alles wat morgen 
blijft liggen gaat naar vluchtelingenhulp zodat we na de vakantie weer met een 

lege mand beginnen. 
 

Wilma Salzmann 
 
Damtoernooi. 

 
Zaterdag 3 februari hebben Chris en Ted 

deelgenomen aan het damtoernooi. Ze 
moesten het opnemen tegen 6 of 7 

tegenstanders van andere scholen. Iedere 
wedstrijd was weer spannend. Ze hebben het 
super goed gedaan. Wij zijn trots op ze!                               

 
De sportcommissie 

 
Floreantcup. 
 

Woensdag 31 januari hebben de meiden en jongens van groep 7/8 meegedaan  
aan de Floreantcup. De meiden maakten het spannend tot het einde van de  

poule, maar mochten uiteindelijk naar de finale. De finale was erg  
spannend en eindigde met penalty's. Deze wisten zij te winnen. Goed  
gedaan meiden!! 

De jongens wonnen alle wedstrijden in de poule en speelden echt als een  
team. Helaas verloren zij de finale met 1-0. Toch een geweldige prestatie! 

 
De sportcommissie. 
 

 
Nationale Voorleeswedstrijd. 

 
Afgelopen zaterdag was in 
dorpshuis de Juffrouw in 

Hazerswoude-Dorp de regionale 
halve finale van de Nationale 

voorleeswedstrijd. Tijdens de 
Kinderboekenweek hebben een 
aantal leerlingen uit de groepen 

7 en 8 mee gedaan aan de 
voorleeswedstrijd op school. Uit 

een bloedstollende finale kwam 
Roos uit groep 8 als winnares 
uit de bus. Zij mocht onze 

school dan ook 
vertegenwoordigen bij de halve  
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finales regionaal in Hazerswoude. Roos deed het ontzettend goed. Ze las voor het 
het boek ‘Juffrouw Pots’ van Tosca Menten.   

Roos las mooi voor, had een goede presentatie en was origineel. Het was erg 
spannend en de kandidaten zaten erg dicht bij elkaar qua niveau. Het is Roos 
helaas niet gelukt om de volgende ronde te bereiken, maar wij zijn als groep 8 én 

als school enorm trots op haar geweldige prestatie!  
 

Meester Koen  
 
Nieuws uit de groepen 

 
Valentijn 

Het was Valentijnsdag in groep 4. We hebben vorige week een mooie 
brief geschreven voor iemand die je lief vindt. Daarna 
hebben we een mooie voorkant gemaakt. Dinsdag hebben 

we de adressen op de enveloppen geschreven. In plaats 
van een postzegel mocht iedereen een lippenstift kust op 

de envelop zetten. In het zonnetje liepen we met alle 
brieven naar de brievenbus. Goed kijken naar de postcode 

en dan de juiste kant kiezen om je brief te posten. Toen we alle brieven 
in de bus hadden gestopt, kwam er toevallig een postbode langs lopen. Hij 
vertelde ons hoe de post werd opgehaald, de dag werd veranderd en waar de post 

dan heen ging. Nu maar hopen dat alle post is aangekomen…………………………    
 

                                                         
 
Juf Froukje 

Geschiedenisproject 

Inmiddels hebben wij ons geschiedenisproject afgesloten. Samen hebben wij ons 

de afgelopen tijd verdiept in de tijd van de ridders en kastelen. Wij hebben enorm 

veel kennis opgedaan en de kinderen hebben in groepjes kastelen gebouwd. 

Vandaag mochten de ouders, opa's en oma's aan de hand van een Kahoot! quiz 

kijken of zij evenveel weten van dit tijdperk als wij! Het werd een spannende 

strijd! Het was een gezellige afsluiting van de morgen en van het project! Leuk dat 

er zoveel belangstellenden gekomen zijn! 

                     


