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NIEUWSBRIEF 13 september 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

 
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. 
Week 40 ■ 01/10 - 05/10 

Kun jij dat oplossen?  

Exodus 16: 11-24, Exodus 

17: 1-7 en Exodus 18 

Er is geen eten. Er is geen 

drinken. Er is ruzie en 

gemopper. Moet Mozes dat 

allemaal oplossen? God helpt, 

met brood uit de hemel en 

water uit de rots. En Jetro 

vertelt Mozes dat hij niet alles 

zelf moet willen oplossen, 

anderen moeten hem daarbij 

helpen. 

 

 

Van de directie. 
 

Een spannende audit met een fantastisch resultaat! 

Afgelopen dinsdag was een spannende dag op school. Een aantal collega 

directeuren en de kwaliteitsmedewerker van onze stichting kwamen 

auditeren. 

Dat betekent dat ze kwamen kijken hoe het onderwijs er op de 

Ichthusschool voor stond.  

Ze hebben gesproken met ouders, kinderen en hebben ook in alle klassen 

gekeken. 

’s Middags hebben ze de tijd genomen  om conclusies te trekken en die 

zijn met ons, het team besproken. 

We kregen een groot compliment voor ons pedagogisch klimaat en de 

veiligheid op school. Een aspect wat we bijzonder belangrijk vinden op de 

Ichthus.  

We werken vrijwel allemaal goed gedifferentieerd en kind gestuurd al 

vond één van de kinderen dat “het onderwijs nog wel wat beter kon 

worden afgestemd op mijn (zijn) behoeftes”. We gaan er aan werken!  

De ouders gaven ons mee dat de communicatie nog wat strakker kon. 

Eerder dingen mededelen of uitgebreider uitleggen. Daar waar mogelijk  
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zullen we dat zeker oppakken. Aan de andere kant kunnen we soms ook niet alles delen om 

dat er ook zaken spelen die privacy gevoelig zijn. Sommige ouders willen echt het naadje van 

de kous weten maar dat gaat soms niet. Tijdig communiceren kunnen we wellicht verbeteren. 

Soms is nog niet alle informatie bekend en wachten we nu bewust totdat we alles weten en 

alles in één bericht naar buiten kunnen brengen. We zullen u ook in het proces wat beter 

proberen mee te nemen. Dank voor de suggestie! 

 

Gemiddeld kreeg de Ichthus een dikke 8! Daar zijn we erg blij mee! 

 

Over weer tot de orde van de dag;  

A.s. maandag openen we de kinderboekenweek, als het een beetje kan, op het plein zo 

rond 13.30. Uiteraard bent u van harte welkom om daar bij te zijn! 

 

Volgende week woensdag gaan we met alle personeelsleden op studiedag naar Kamerik. Daar 

gaan we met elkaar werken aan het thema “Je talent (h)erkend.” 

Een thema dat ook op alle scholen het jaarthema is. 

 

 

De kinderen zijn woensdag 3 oktober vrij!! 

Wilma Salzmann 

Uit de groepen 
 

Groep 2 

Kanjers! 

 
Deze week werken de kinderen over de kanjertraining. We praten er werken over de emoties: 

blij, verdrietig, boos en bang.  Ook in het kleine kanjerboek komen deze emoties terug bij de 

dieren die hierin voorkomen.  Het bange konijntje (gele pet), de boze pestvogel (zwarte pet),  

de aap die uitlacht (rode pet), de kanjertijger (witte pet).  De kinderen vinden het erg leuk om 

deze dieren uit te beelden en kunnen dit al erg goed. 

Tijdens de werkles mochten de kinderen 2 emoties maken d.m.v. plakken en knippen. De ogen 

moesten ze van knopen maken en de mond van chenille draad. Het leuke was dat je dit draad 

kan vervormen tot een 

boze/verdrietige of blije mond. Ze 

zijn al zo knap, dat ze er zelf bij 

hebben geschreven of het gezicht 

blij, boos of verdrietig kijkt.  

Daarnaast hebben we met de 

kanjeroefeningen gewerkt, 

bijvoorbeeld: 

-elkaar complimenten geven 

-vragen stellen aan elkaar 

-goed naar een ander leren kijken 

en luisteren 

-samenwerken d.m.v. van een spel 

-stoeien in 2  tallen op de mat in de 

gymzaal 

De kinderen hebben zich gedragen als echte kanjers! 

 

Juf Mary en juf Sylvia. 
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Groep 4 

 

Meten is weten. 
 

Vrijdagochtend waren de kleuters de blokken kwijt. Ze stonden 

in het lokaal van groep 4. Zij gingen met de blokken bouwen. 

Ieder groepje kreeg een aantal blokken om mee te bouwen, 

daarna werd er een plattegrond van het bouwwerk gemaakt. Dit 

was nog best lastig, omdat je van bovenaf op het bouwwerk 

moet kijken. Het bouwwerk werd weer uit elkaar gehaald. De 

groepjes wisselden van plek en gingen aan de hand van de 

plattegrond het bouwwerk van een ander groepje proberen te 

maken. Dit was een stuk makkelijker, de bouwwerken stonden 

snel. Voor één keer mochten de kinderen voor juf spelen en het 

bouwwerk controleren. Het voelde een beetje als spelen, maar 

we hebben er heel veel van geleerd. 

 

Juf Froukje. 

 

Babyshower juf Marloes. 
 

Op donderdagmiddag 20 september 

was de babyshower van juf Marloes. Al 

een paar weken waren wij stiekem aan 

het knutselen voor de juf. Met elkaar 

hebben wij een slinger van versierde 

rompertjes en een boek met 

voorspellingen gemaakt. Op 

donderdagmiddag hebben we juf 

Marloes met een smoes uit de klas 

gehaald. Ondertussen is de klas 

versierd en is alles klaargezet voor de 

spelletjes en de high tea.  

 

Twee kinderen hebben juf Marloes met 

een smoes weer naar de klas gelokt. 

Daar stond haar een grote verrassing 

te wachten. De hele klas was versierd, 

er waren cadeautjes en er was heel 

veel lekkers meegenomen! We hebben 

met elkaar een Kahoot en bingo 

gespeeld. De Kahoot bestond uiteraard 

uit vragen over baby's en bij de bingo 

moesten de kinderen niet een getal wegstrepen maar plaatjes die te maken hadden met 

baby's. De cadeautjes zijn aan juf Marloes overhandigd en tot slot hadden we een heerlijke 

high tea. De kinderen hadden heerlijke dingen gemaakt/meegenomen. We hebben een heel 

gezellige middag gehad! Juf Marloes vond het een heel leuke verrassing. 

 

Juf Cynthia. 

Week van de pauzehap.  
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Week van de pauzehap in groep 8 Deze week zijn we met de bovenbouw bezig met de week 

van de pauzehap, ook in groep 8. In deze week leren we van alles over een gezonde 

pauzehap. Een pauzehap mag niet te groot zijn, anders heb je geen trek  

 

meer in je lunch, maar ook niet te klein. Als het te klein is heb je niet genoeg energie voor de 

rest van de dag. Dit is alleen nog maar een voorbeeldje van wat we allemaal leren over de 

pauzehap. We hebben deze week ook drie verschillende pauzehappen klaar gemaakt in de 

groep, als voorbeeld. Zo konden we gisteren genieten van een matze met aardbei, vandaag 

hadden we banaan met kwark en morgen hebben we nog een heerlijke pauzehap tegoed. De 

ingrediënten kregen we uit de supermarkt, we moesten het alleen zelf nog even klaarmaken. 

Gelukkig zijn er altijd een paar leerlingen bereid om te helpen. Al met al waren het gezonde, 
lekkere en leerzame pauzes! Daar word je toch aardblij van! 

Meester Koen. 

Spaart u mee voor de schoolbieb?  

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 

willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 

samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we 

kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of 

meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale    Brunawinkel en 
levert de kassabon in op school. 

 • Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in 

op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-

winkel. • Een Bruna-winkelmedewerker telt de 

kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 
ontvangt een waardebon 

. • De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk 

voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

Juf Cynthia en juf Froukje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


