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NIEUWSBRIEF 13 september 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

 
Week 38 ■ 17/09 - 21/09  

Weg! 

Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 

12: 29-42 

De farao wil het volk Israël niet laten 

gaan. Maar nadat er tien zware plagen 

over Egypte zijn gekomen, gaan ze toch. 

Zo vertrekt het volk van God: weg uit de 

slavernij, op weg naar een veelbelovende 

toekomst. 
Week 39 ■ 24/09 - 28/09 

Wie kan ons redden? 

Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26 

Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna 

om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen 

mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een 

weg door het water. 

 

Van de directie 

De eerste weken zitten er weer op! We hebben een heel leuk schoolkamp 

gehad met groep 8, (wel jammer dat het zo ongelofelijk heeft geregend). 

De ouder vertelgesprekken zijn succesvol verlopen, en ook de 

informatieavonden zijn weer achter de rug. 

De opkomst bij de ouder vertelgesprekken was dit jaar ook weer hoog. 

Fijn dat u het net zo belangrijk vindt als wij om de kennis over uw kind te 

delen. 

Het was even schrikken afgelopen donderdag, toen de vader van Mayson 

en Tyreece, zich ineens niet lekker voelde. Hij is gecontroleerd door de 

GGD en vervolgens naar het Groene Hart ziekenhuis gebracht. Daar 

hebben ze helaas een hersenstaminfarct geconstateerd. Het is een 

spannende periode voor de familie Haak en we wensen ze dan ook Gods 

kracht in deze tijd. 

Wilma Salzmann 

Zendingsgeld 

Op de Ichthusschool vinden wij het 

belangrijk om aan elkaar te denken en er 

voor elkaar te zijn. Dit geldt voor de 
mensen op school, maar ook voor mensen  
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die iets of veel verder weg wonen. Daarom willen wij ook dit jaar geld inzamelen, om ook zo 

een ander te kunnen helpen. Afgelopen jaar ging het ingezamelde zendingsgeld naar ons 

sponsorkindje. Dit jaar willen wij daarnaast twee andere doelen steunen. Zo willen wij dit jaar 

een deel van het op te halen geld besteden aan het project van stichting Livingstone, in 

vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Ook hebben jullie ook dit jaar de gelegenheid om mee te 

doen aan de schoenmaatjesactie van Edukans. Later dit jaar krijgt u meer informatie over deze 

actie. In deze nieuwsbrief willen wij alvast iets meer vertellen over het project van stichting 

Livingstone, in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Bij het informatiebord in de centrale hal 
kunt u precies volgen hoeveel geld er al is opgehaald! 

Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos 

Wellicht komt dit project jullie intussen al erg bekend voor. In de afgelopen herfstvakantie en 

in de voorjaarsvakantie ben ik, juf Elvira, op pad geweest naar kamp Moria op Lesbos. Het is 

onvoorstelbaar dat er op Lesbos mensen aan blijven komen. De eerste keer dat ik in het kamp 

was, maakte het al indruk dat naast de gangbare grote tenten de paden bezet waren met 

allerlei soorten speeltentjes, waar mensen in verbleven. Echter zo’n jaar later blijkt dat deze 

vluchtelingenstroom nog steeds letterlijk het eiland overspoelt. Aegan Boat Report geeft op 8 

september aan dat er tot dan toe al weer 1055 mensen zijn gearriveerd, waaronder veel 

kinderen. Juist voor deze kinderen willen wij er zijn. Met behulp van jullie steun, kunnen wij 

ook een lichtpuntje zijn voor deze kinderen. Het geld zal in eerste instantie terecht komen bij 

de feestweek die wij in de herfstvakantie hopen te organiseren. Mocht er geld 

overblijven, dan zal dit vervolgens gaan naar de eerste levensbehoeften de 

vluchtelingen aldaar: voedsel, kleding, etc. Nu vragen jullie je vast af wat 

het doel is van deze reis. Het doel is als volgt:  

Eenmaal in kamp Moria geweest, raak ik dat gevoel niet meer kwijt. Een 

speciaal gevoel van blijheid en gezelligheid. Dat is wat we de afgelopen 

keren samen met de kinderen, jongeren en ouders vierden. We zongen 

samen, te midden van de ellende, de longen uit ons lijf. We deelden 

samen, we knutselden samen, deden spelletjes, we leerden elkaar een ini-

mini-beetje kennen en we hadden het fijn met elkaar. Dit en nog veel meer 

willen we vieren met de mensen die in de herfstvakantie in kamp Moria zijn. Wij zijn er klaar 

voor om onze handen weer uit de mouwen te steken. Helpen jullie mee om dit mogelijk te 

maken?  

 

Nu heb ik gevraagd of jullie willen helpen om dit mogelijk te maken. Daarvoor willen jullie vast 

meer over mijn motivatie weten: In de voorjaarsvakantie kwam ik terug van een feestweek 

met de kids van kamp Moria. Het samen knutselen, samen zingen, lachen is goud waard. Eén 

van de mooiste momenten van de vorige reis vond ik toch wel het moment waarop we de 

kinderen gingen voorlezen. We verdeelden ons in de middag over het terrein en we kwamen 

bij een tent aan waar een aantal ouders met hun kinderen zaten. Een vrijwilliger haalde ergens 

een stapel Nederlandse boeken vandaan en de kinderen van de sectie mochten een boekje 

uitkiezen. Het enige probleem was dat de boekjes Nederlands waren. Met handen en voeten en 

wat improviseren, zat even later een aantal kinderen om ons heen en op schoot te luisteren 

naar een verhaaltje in het Engels.. We genoten er allemaal van! Dit soort momenten waren er 

zoveel. Daarom hoefde ik ook niet lang te twijfelen of ik weer mee zou willen met een 

volgende soortgelijke werkreis. Het was eerder de vraag wanneer: Vandaag, of morgen?! 

 

 

Juf Sanne en juf Elvira. 
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Uit de groepen 
 

Rekenen in  groep 5 

 

 
 

 

Het lijkt wel of groep 5 hier ‘alleen maar aan het spelen is met papier’. Het tegenovergestelde 

is waar! De kinderen zijn druk bezig om een lastige puzzel op te lossen. Groep 5 is op dit 

moment druk bezig met meten en met het ontdekken van de wiskundige figuren en de 

mogelijkheden daarvan. Op de foto zien jullie dat ze van een bepaalde vorm een tegelpad 

(rechthoek) vol moeten leggen. Dit was nog best een klus. Uiteindelijk zijn de kinderen er 

samen uitgekomen, een hele prestatie! 

 

Juf Renée en juf Daniëlla 

Over kapotte tegeltjes en mooie ontwerpen! 

Wisten jullie al dat er in groep 7 heel goede ontwerpers zitten? Afgelopen vrijdagmiddag kreeg 

groep 7 de opdracht om een mozaïek te maken. Voordat de ontwerpers aan de slag gingen, 

bekeken ze afbeeldingen van mozaïeken uit Italië. Vervolgens werd de opdracht al iets lastiger, 

want er moest een ontwerp gemaakt worden, waarbij ze er rekening mee moesten houden dat 

ze de opdracht met stukjes tegel in plaats van met een potlood of stift uit moesten werken. 

Uiteindelijk was het dan zover dat de ontwerpen echt uitgewerkt konden worden. Hieronder 
zien jullie het resultaat. Die Romeinen konden er wat van, maar groep 7 zeker ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Sanne. 
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Kamp groep 8 

Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 september was groep 8 op schoolkamp naar Noordwijk. 

 

Op woensdag vertrokken we rond 9 uur vanuit een regenachtig Boskoop. Aangekomen in 

Noordwijk, hebben we onze fietsen netjes weggezet en de bagage binnen gebracht. Hierna 

hebben we in de jeugdherberg 'Minute to win it' gespeeld. Dit is een spel waarbij een opdracht 

in één minuut moeten worden uitgevoerd. Omdat het hierna nog steeds regende, hebben we 

gegeten en kregen we van de Stayokay een bus aangeboden om naar het luxe zwembad van 

een hotel in Noordwijk te gaan. Hier hebben de kinderen zich prima vermaakt in het 

golfslagbad.  

Bij terugkomst hebben we de bagage 

vanuit de zaal naar de kamers 

gebracht en hebben we onze bedden 

opgemaakt. Na het eten was het tijd 

voor de bonte avond. We hebben 

genoten van alle optredens. De 

kinderen hebben ook nog lekker 

kunnen dansen op de muziek, 

zorgvuldig uitgekozen door onze DJ's. 

Om de avond af te sluiten hebben we 

nog een avondwandeling gemaakt. 

We begonnen de tweede dag met een 

goed ontbijt. Vervolgens zijn we op 

de fiets naar het strand van 

Noordwijk gereden en hebben we het 

spel 'Ultimate Frisbee' gedaan. Hierbij 

moesten twee team proberen punten 

te scoren door de frisbee in het vak 

van de andere partij te krijgen. Na dit spel hebben de leerlingen het ruilspel gedaan in het 

centrum van Noordwijk. Hierbij moeten de leerlingen proberen een appel te ruilen bij de 

winkels voor iets origineels.  

Na het eten kwamen een aantal juffen langs om samen met ons het CSI-spel te spelen in het 

bos. Hierna hebben we rustig film gekeken in de zaal om vervolgens lekker naar bed te gaan. 

De laatste dag zijn we begonnen met een steptocht door de bossen en duinen. Dit was erg 

leuk en soms ook zeer spectaculair!! Hierna zijn we nog één keer het bos in gegaan voor twee 

potjes levend Stratego. En toen was het ineens weer tijd om naar huis te gaan. De ouders 

stonden klaar bij de jeugherberg om ons weer mee te nemen naar Boskoop. 

 

Namens het schoolkampteam,  

Meester Koen 

 

Het was weer Streetwise tijd! 
 

      Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk. Het 

is vaak druk en grote mensen letten niet altijd op. En er 

zijn erg veel fietsen en auto's. Daarom is het belangrijk 

dat je zelf goed oplet. Maar hoe lang duurt het nou 

voordat een auto stopt? En wist je al dat fietsen met 

een rugzak veel moeilijker is dan je dacht? En weet jij 

precies wanneer kleine kinderen nog in een autostoeltje 

moeten in de auto?  

Dit en nog veel meer hebben de kinderen geleerd vorige  

tijdens Streetwise! Inmiddels hebben ook alle kinderen 

een mooi certificaat gekregen.                                                           


