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NIEUWSBRIEF 12 april 2018 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

 

Week 16 ■ 16/04 - 20/04  

Weet wat je doet! 

1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22 
De Filistijnen hebben de ark van het 
verbond meegenomen. Ze ontdekken dat 
het een bijzonder voorwerp is: Overal waar 
die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde 
dingen. Een beeld valt om, mensen worden 
ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, 
bedenken ze. 
Als Samuel oud geworden is, vraagt het 
volk Israël hem om een koning aan te 
wijzen. ‘Weet wat je doet’, zegt Samuel. 
‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ 
Maar het volk wil het toch. 

Week 17 ■ 23/04 - 26/04  

Ik weet het niet 

1 Samuel 9: 1 - 10: 1 
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het 
eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul 
zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als 
de nieuwe koning. 

 

Van de directie 
 
Nu het voorjaar er weer aan komt en iedereen weer naar buiten gaat 

is het voor kinderen heerlijk om mee te doen aan een sport of 

culturele activiteiten. Door te sporten, dansen, schilderen, muziek te 

maken of te beeldhouwen kan een kind groeien op fysiek, mentaal en 

sociaal vlak. Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de 

ontwikkeling. Helaas is het niet voor alle kinderen weggelegd om lid 

te zijn van een  

sportvereniging of hobbyclub, omdat dit voor de ouders financieel niet 

haalbaar is.  

 

In de gemeente Alphen aan den Rijn kan er een beroep worden 

gedaan op het jeugddeelnamefonds. Dit fonds kan de contributie 

betalen voor een sportvereniging of een culturele instantie. Ouders 

kunnen niet zelf aankloppen bij dit fonds, maar een school kan wel  
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namen en adressen doorgeven. Ik begrijp dat het niet heel makkelijk is om hierover 

contact op te nemen met ons, maar ik nodig u toch van harte uit om dat te doen als u 

denkt dat voor uw kind(eren) een beroep kan worden gedaan op dit fonds. Op 

jeugddeelnamefonds.nl vindt u meer informatie.  

Eindttoets voor groep 8 

Hij staat weer voor de deur! Vanaf 2018 is er een nieuwe digitale toets: de digitale 

adaptieve Centrale Eindtoets. Dit is een toets met vragen die het beste passen bij het 

eigen niveau van de leerling.  

Afwisseling moeilijke en makkelijke vragen 

Het is nooit leuk om een toets te maken die veel te moeilijk of veel te makkelijk is. Als een 

toets te moeilijk is, word je misschien extra zenuwachtig of denk je na een paar vragen 

dat je niks weet. Als een toets te makkelijk is, is het ook niet leuk: dan ga je je vervelen 

en kan je eigenlijk niet goed laten zien wat je allemaal kan. Omdat kinderen nu eenmaal 

verschillend zijn, worden makkelijke en moeilijke vragen met elkaar afgewisseld.Een 

goede toets is precies moeilijk genoeg, zodat je vragen meestal wel goed hebt en soms 

niet goed hebt. Op die manier kan je zien wat je na acht jaar basisschool wel en niet kan. 

Dat is ook de bedoeling van de toets. Dan voorspelt de toets het beste welk type brugklas 

waarschijnlijk het beste bij je past. 

Toets op meer niveaus 

Alle leerlingen uit groep 8 die de toets op de 

computer maken, de digitale adaptieve Centrale 

Eindtoets, beginnen op de eerste toetsdag met een 

starttoets die voor iedereen hetzelfde is en waarin 

makkelijke en moeilijke vragen worden afgewisseld.  

Na deze starttoets wordt het  niveau 

berekend waarbij gekeken wordt naar de  

antwoorden. Op de tweede toetsdag maak je vragen die het best passen bij het niveau dat 

je bij de starttoets hebt laten zien. Als je goed bent in rekenen en iets minder goed in taal, 
maak je de vragen voor taal en rekenen dus op een verschillend niveau. 

Na het tweede toetsdeel wordt het niveau weer berekend. In het derde toetsdeel, op de 

derde toetsdag dus, maak je weer vragen op het bij jou best passende niveau. Dat kan 

dus een ander niveau zijn dan het niveau van het tweede toetsdeel. Aan het einde van de 

toets worden de resultaten van de drie toetsdelen bij elkaar opgeteld. Die optelsom 

bepaalt de uitslag van jouw toets en het toetsadvies voor de brugklas die het beste bij jou 

past. Je krijgt voor de Centrale Eindtoets altijd een score tussen de 501 en de 550. In de 
week na de meivakantie verwachten we de uitslag. 

Ook groep 7 gaat de komende tijd hard aan de slag. Voor hen staat de Entree toets voor 

de deur. Waar zijn de kinderen goed in en bij welke onderdelen is extra ondersteuning 

nodig? Met de Entreetoetsen krijgen we  een compleet beeld. We  meten de 

basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en 
Wereldoriëntatie.   

Wij zien deze beide toetsen vooral als richtinggevende instrumenten. M.n. voor de 

overstap naar het V.O. is een eindtoets noodzakelijk. Voor groep 7 vinden we het van 

belang dat we goed zicht hebben op de onderwerpen waar nog extra aandacht aan 
besteed moet worden. Dat verschilt iedere jaar. 

We wensen alle bovenbouwers de komende periode veel succes. 

Wilma Salzmann 
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Ouderbijdrage 

 

Op dit moment hebben 68 ouders de bijdrage voor de schoolreis nog niet betaald. Deze 

bijdrage is u verschillende malen gevraagd door de O.R. om te betalen. De 

schoolreisbijdrage van €30,00 is een verplichte bijdrage. Als de kinderen niet meegaan 

betekent dat geen vrije dag voor de kinderen. De kinderen worden gewoon op school 

verwacht. Wij hebben u aan het begin van het schooljaar gelegenheid gegeven om aan te 

geven dat uw kind niet mee kan/mag op schoolreis. Van de ouders waarvan wij niets 

gehoord hebben verwachten we dat zij de bijdrage betalen en dat hun kind gewoon mee 

gaat. Betalen in termijnen is nog altijd een mogelijkheid.  

 

Ook hebben een aantal ouders de ouderbijdrage van € 17,50 nog niet betaald. Ondanks 

dat deze bijdrage vrijwillig is willen we u toch vragen deze te betalen. 

Van de ouderbijdrage kunnen we voor de kinderen dingen organiseren die het schoolleven 

leuk maken, zoals de Sinterklaas-, kerst- en paasviering, de bussen voor de  schoolreis, 

etc. Al deze zaken zijn niet mogelijk wanneer er geen ouderbijdrage en schoolreisbijdrage 

wordt betaald. Daarom willen wij u verzoeken de ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage te 

voldoen. 

 

Dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50 voor elk kind dat onze school bezoekt 

en de schoolreisbijdrage is € 30,00. Het totale bedrag wordt daardoor € 47,50. 

 

U kunt het bedrag van € 47,50 per kind per omgaande overmaken op rekening NL90RABO 

0309.85.68.84 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). 

De Ouderraad. 

Koningsspelen 2018 
Op vrijdag 20 april vieren we de Koningsspelen. We hebben een leuk programma voor 
deze dag samengesteld. Om 8.45 uur is er een gezamenlijke opening op het schoolplein. 

Het zou leuk zijn als iedereen feestelijk en in het 
rood, wit, blauw en oranje gekleed naar school 
komt.  
Informatie voor de onderbouw: De groepen 0 t/m 
4 hebben deze ochtend een spelletjescircuit. Deze 
dag lunchen de leerlingen op school, dit wordt 
verzorgd, maar we zijn gewoon om 12.00 uur uit. 
De kinderen moeten wel een bord, beker en 
bestek bij zich hebben. 
Informatie voor de bovenbouw: De groepen 5 t/m 
8 hebben deze dag continurooster tot 14.30 uur. 

In de ochtend hebben zij ook een spelletjescircuit. Daarna lunchen ze in de groep, ook 
deze wordt verzorgd. De kinderen moeten wel een bord, beker en bestek bij zich hebben. 
Vanaf 13.00 uur wordt er een vrijmarkt georganiseerd. De kinderen die het leuk vinden, 
mogen op het plein spullen verkopen. De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij 
juf Cynthia. Het is een vrijmarkt georganiseerd door kinderen en voor kinderen. U als 
ouder bent natuurlijk wel van harte welkom om een kijkje te nemen op de vrijmarkt. 
 
We kunnen nog hulp gebruiken! Bij de kleuters hangt een inschrijfformulier of stuurt u evn 
een mailtje naar directie@ichthusbos.nl Het gaat vast een gezellige dag worden. Wij 
hebben er zin in! 
 
De Koningsspelen Commissie 

mailto:directie@ichthusbos.nl
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‘Aramsamsam’ in kamp Moria op Lesbos 

Hallo allemaal!  

Het is al weer enkele weken geleden dat ik een oproepje deed om spullen in te 

zamelen voor de kinderen in vluchtelingenkamp Moria. Deze reis en vooral de 

kinderen en alle pretoogjes zijn nog lang niet uit mijn geheugen en al zeker niet uit 

mijn hart gewist. Het was super om te zien dat aan de oproep om iets voor de 

feestweek te doneren zo gul gehoor werd gegeven. Mede 

dankzij jullie hebben we heerlijk met de kinderen kunnen 

kleuren, krijten en nog veel meer… Deze keer waren we 

weer met een ander team dan in de herfstvakantie en het 

was mooi om te zien hoe iedereen er helemaal voor wilde 

gaan. Met de nodige ervaring van de vorige keer konden 

we deze keer nog gestructureerder de tentactiviteiten 

leiden, waardoor sommige kinderen nu gewoon hele 

ochtenden zich konden vermaken in onze tent. Deze keer 

bezochten iets minder kinderen het programma in de 

ochtenden. Echter waar we vorig jaar heel veel kinderen 10 

minuten konden animeren, konden we nu vaak kinderen een hele morgen in de tent 

vermaken. De nodige verkleedspullen en toneeltalenten werden door ons uit de kast 

getrokken, wat ervoor zorgde dat we een leuk programma van zingen, toneel en een 

creatieve activiteit aan konden bieden. Zo knutselden we kroontjes, we maakten 

(zoals jullie op de foto kunnen zien) armbandjes, we versierden linnen tasjes met 

textielstiften en ga zo maar door. In de middag verdeelden we ons weer over het 

kamp en als we ook maar een kind passeerden sloegen zij zich al met twee handen 

op de knieën, terwijl ze ‘Sam, sam’ of iets wat daarop lijkt zeiden. Wij begrepen de 

hint en al snel stonden we met een groepje kinderen in een kring om ‘Aramsamsam’ 

te zingen. Het was tof om te zien dat de werkjes die we hadden uitgekozen zelfs zo 

populair waren dat de jongeren er ook nog mee aan de slag gingen. Bijzonder om te 

zien dat deze jongeren die vaak alleen de oversteek hebben gemaakt naar 

Griekenland dan zo toegewijd een armbandje aan het maken zijn. Veel te snel 

eindigde deze bijzondere week. Het was mooi om te merken dat we stichting 

‘Eurorelief’ die onder andere gaat over de huisvesting en de uitdeling van 

bijvoorbeeld kleding in kamp Moria op een positieve wijze konden 

vertegenwoordigen. Doordat de vrijwilligers van de stichting zelf vaak ‘nee’ moeten 

verkopen, omdat in het kamp de faciliteiten nu eenmaal niet optimaal zijn, hoor je 

regelmatig in het kamp “Eurorelief, not good!”. Hoe de vrijwilligers ook hun best 

doen, ze kunnen niet altijd een geschiktere verblijfplaats binnen het kamp geven, 

omdat het zo vol is en ga zo maar door. Toen wij echter in een later stadium in de 

week voor een avondprogramma terug kwamen, kwamen de kinderen ons al 

tegemoet met “Eurorelief good! Eurorelief good!”. Het mooie aan alle gesponsorde 

materialen was dat we niet alleen in die week zelf de kinderen iets moois konden 

aanbieden. Er waren zoveel materialen, dat we zelfs tasjes extra konden vullen met 

potloden, pennen, een kleurplaat en een speeltje. Op de laatste dag hebben alle 

kinderen die het ochtendprogramma bezochten een tasje gekregen. De overige tasjes 

zullen uitgedeeld worden aan de kinderen die nieuw aankomen in het kamp. Of 
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wellicht zijn ze inmiddels al uitgedeeld en is er op dit moment een kind van aan het 

genieten! Nogmaals allemaal heel hartelijk dank voor jullie giften en belangstelling! 

Met vriendelijke groet, juf Elvira 

 


