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NIEUWSBRIEF 30 augustus 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode  nr. 1 (27-8 t/m 15-9 ) 

 

Hoor bij Mij 

De verhalen staan deze periode in het teken 

van de verloren zoon. Het thema is “hoor bij 

Mij” Als een vader en een moederdie met 

open armen staan te wachten op het kind. 

 

Van de directie 

We zijn weer begonnen! Wat fijn dat iedereen weer terug is en z’n plekje 

op school weer heeft gevonden. 

 We hebben 3 nieuwe gezichten op school, 

meester Bas, de interim I.B.-er die juf 

Anoeska vervangt. Hij zal bij ons blijven tot 

we een vaste vervanger voor Juf Anoeska 

hebben gevonden. Meester Bas is dinsdag 

en donderdag op school. 

Meester Eric, hij doet zijn lLIO-stage in 

groep 8 samen met meester Koen. Meester 

Eric is maandag, dinsdag en woensdag op 

school. 

Meester Levi vervangt meester Arjan. Hem 

vind je vooral in de gymzaal. Meester Levi 

is op maandag, dinsdagmiddag en 

woensdag op school. Hij geeft dan de 

vaklessen gym.  
Met het team zijn we vorige week vrijdag 

het jaar begonnen met het volgende 

gedicht. Als dit onze intentie mag bij onze 

werkzaamheden dan hebben we er alle 

vertrouwen in dat we weer een fijn 

schooljaar tegemoet mogen gaan. In het 

vertrouwen dat God ons zal leiden, steunen 

en behoeden. 

  

 

Roeping 

 

Je kunt de eerste toon zijn in een lied 

Waardoor alle grenzen vergeten worden 

Wees niet bang 

Ook wanneer de toon amper klinkt 

 

Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur 

             Die alle wapens omsmelt tot ploegen 
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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 Gijsbert Buijs 
tel.nr. 0172-231303 

 

 

e-mail:  

directie@spco-lev.nl 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

 

13 september 
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Wees niet bang 

Ook niet wanneer tegenwind je striemt 

 

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker 

Die alle handen vullen zal met brood 

Wees niet bang 

Ook wanneer het land vol stenen zit 

 

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron 

Die in de woestijn levensliederen zingt 

Wees niet bang 

Ook wanneer de wolk nog zwijgt 

 

Je kunt de eerste pas zijn van een dans 

Die alle voeten leidt naar God 

Wees niet bang 

Ook wanneer je nog stuikelt. 

 

(Christa Peikert-Flaspöhler) 

 

 

 

Wilma Salzmann 

 

Informatie-avonden 

Binnenkort zijn ze er weer de klasseninformatieavonden. Volgende week dinsdag 4 september 

zijn groep 3 t/m 7 aan de beurt  en op woensdag 5 september groep 1 en 2. 

Alle avonden beginnen om 19.30!! 

 

Bibliotheek. 

De bibliotheek op school heeft een vast aantal enthousiaste vrijwilligers, die de kinderen 

helpen met het vinden van een geschikt boek. Vind jij/u het leuk om ons bibliotheekteam te 

versterken op dinsdag of vrijdag, stuur dan een mail naar froukje.verburg@ichthusbos.nl. We 

kunnen nog wat vrijwilligers gebruiken!! 

 

Juf Froukje 

 

Mee naar binnen gaan. 

Veel ouders brengen hun kind ’s morgens nog in de klas. Dat vinden we fijn omdat daardoor 

“de lijntjes” met de leerkracht kort kunnen zijn. Een korte vraag of mededeling of het maken 

van een afspraak kan altijd.  

Afgelopen jaren hebben we ook ervaren dat de kinderen in groep 5 zich daarvoor “te groot” 

gaan voelen. De trap was toen een soort natuurlijke grens. We hebben dan ook als schoolregel 

ingesteld dat de ouders van groep 5,6,7 en 8 alleen met hun kind mee gaan naar de klas als 

ze even iets korts willen overleggen met de juf of meester. Deze regel handhaven we ook dit 

jaar!  

 

Kalender. 

Ook dit jaar hebben we weer een mooie kalender. 

Helaas laat deze nog even op zich wachten. In de 

vakantie heeft de drukker grote pech gehad met zijn 

machines vanwege de warmte. Dat betekent voor ons 

dat we nog even op de kalender moeten wachten. We 

hopen dat we hem volgende week kunnen meegeven 

aan de kinderen. 
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Oudervertelgesprekken. 

Ook dit jaar staan de oudervertelgesprekken weer op de kalender. Naast de deuren van de 

klas ziet u een intekenlijst voor deze avonden.  

Graag gaan we weer in gesprek om samen met u het beste uit uw kind te halen!  

Nog even als reminder; in het oudervertelgesprek staat de afstemming 

tussen ouders en leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind centraal. 

De schoolresultaten komen niet ter sprake. Ook als uw kind dezelfde leerkracht heeft als vorig 

jaar hechten we aan een gesprek. We willen dan het gesprek wat verdiepen. Hoe is vorig jaar 

gegaan en waar kunnen we dit jaar nog extra aan werken. 

 

Daarnaast vinden we het van belang dat u als  “expert van uw kind” aan ons vertelt wat u 

belangrijk vindt. 

 

Onderwerp die aan de orde (kunnen) komen:  
o Thuissituatie  

o sterke kanten / vaardigheden  

o te ontwikkelen kanten / vaardigheden  

o hobby’s en sporten  

o schoolbeleving:  

 

 

 

o Wat zijn uw mogelijkheden tot ondersteuning bij 

huiswerk of opdrachten?  

o Wat heeft uw kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?  

En natuurlijk alle onderwerpen die u van belang vindt om ons te vertellen 

 

De avonden staan gepland op 11 en 13 september. Kunt u niet op deze avonden dan 

verzoeken we u een andere afspraak te maken! We hechten grote waarde aan uw komst! 

 

 

 

Uit de groepen 

 

 

Samenwerken 

 

We zijn  weer begonnen! Tijdens deze eerste 

week hebben de leerlingen uit groep 5 hun 

eerste gymles gehad. Deze gymles staat in 

het teken van samenwerken. De leerlingen 

hebben in groepjes samen een parcours 

afgelegd. Wat heeft iedereen dat goed 

gedaan! 
 

Juf Daniëlla en juf Renée 


