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NIEUWSBRIEF 11 oktober 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

 
Week 41 ■ 08/10 - 12/10 

Pas op! 

Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18 

Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien 

aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een 

kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op 

zijn! 
Week 42/43 ■ 15/10 - 26/10 

Hoe kun je dat nou doen? 

Exodus 32: 1-20 en Exodus 34 

Als Mozes terugkomt met de 

stenen tafelen, ziet hij dat de 

Israëlieten een gouden kalf 

hebben gemaakt als 

afgodsbeeld. Hoe konden ze dat 

nou doen? Uit verontwaardiging 

gooit hij de stenen tafelen 

kapot. Maar het verbond is niet 

voorbij: God geeft Mozes 

opnieuw zijn tien woorden van 

leven. 

 

 

Van de directie. 

 

De kinderboekenweek is in volle gang. Overal wordt aan elkaar 

voorgelezen, worden boeken nagespeeld of wordt geknutseld over 

gedichten…. Volgende week donderdagavond kunt u alle kunstwerken 

weer komen bekijken op het “boekenbal”. De school is vanaf 18.30 open.  

 

Er wordt veel geschreven over de tekorten in het onderwijs aan 

leerkrachten. Wij beginnen dat ook te voelen. De eerste keer met de 

vervanging van het verlof van juf Marloes, maar ook als een leerkracht 

verplicht moet na of bijscholen is het bijna niet te doen om het team 

compleet te houden. 

Het is dan ook heel fijn dat het aantal studenten op de PABO’s weer 

toeneemt. Dat betekent dat wij dit jaar ook behoorlijk wat stagiaires in 

opleiding hebben. Maar liefst 6! De volgende keer zullen ze zich aan u 

voorstellen. 

 

Naast dat we het heel belangrijk vinden dat er jonge mensen de school in 

komen om het onderwijs vak te leren en de frisse kijk op  
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onderwijs die zij hebben met ons te delen, vinden we het ook heel belangrijk dat er ouders in 

de school zijn. We zien de ouderparticipatie echter steeds meer teruglopen en er zijn nog maar 

weinig ouders beschikbaar om ons te ondersteunen bij excursies of expressie activiteiten.  

Dat betekent dat wij steeds meer gebruik moeten gaan maken van betaalde ondersteuning. 

Daarbij moet u denken aan het huren van een bus voor excursies, maar ook van het inhuren 

van vakdocenten als het gaat om expressie vaardigheden. Helaas dekt de ouderbijdrage deze 

kosten niet meer temeer omdat een percentage ouders deze vrijwillige schoolbijdrage niet 

betaalt.  

Dat maakt dat we sommige activiteiten ook niet meer kunnen doen. 

Tocht willen we gaan onderzoeken of we sponsoren kunnen gaan vinden die bijv. bijdragen 

aan onze “excursiepot” . Zo kunnen we ook eens een bezoek brengen aan Naturalis, een 

kinderconcert in het concertgebouw of dichter bij huis naar het Archeon. Deze excursies zijn 

een waardevolle aanvulling op het onderwijs! 

Mocht u ideeën of tips hebben laat het mij gerust weten! 

 

Ouders zijn niet alleen belangrijk binnen de school voor de ondersteuning van het onderwijs, 

want wij zijn ook op zoek naar ouders die met ons meedenken over het onderwijs. Dat kan in 

de Ouderraad of in de Medezeggenschapsraad. In de Ouderraad is het vooral de praktische 

ondersteuning bij verschillende activiteiten zoals;  Sinterklaas, Kerst, de schoolfotograaf en de 

schoolreis. Daarnaast worden de ouders van de O.R. ook als klankbord gebruikt om te vragen 

hoe bepaalde onderwerpen onder ouders leven. In de Medezeggenschapsraad praten ouders 

mee over het onderwijs en het beleid van de school. 

 

Vindt u het leuk om mee te denken over schoolse zaken, in de M.R. is op dit moment een 

vacature voor een betrokken ouder die de taak als voorzitter op zich wil nemen. 

Voor meer informatie zie ook het stukje verderop in de nieuwsbrief van de M.R. 

 

Tot slot; op 5 november a.s. is je jaarlijkse gezamenlijke ouderavond van de O.R. en de M.R. 

Vanaf 19.45 is er koffie! Noteer de datum  vast! De agenda volgt nog! 

 

Wilma Salzmann 

Uit de groepen 
 

Groep 3  

 

Vriendjesdag 

 

Op vrijdag 5 oktober was het vriendjesdag op school. Leerlingen waren verkleed als 

popsterren, superhelden, dierenvriendjes, politie en boeven en ga zo maar door. Op school 

zagen we Suske (Meester Koen) en Wiske (juf Femke). Samen met de vriendjes uit de groepen 

3 en 8 sloten we de vriendjesdag gezellig af. 

Iedere leerling deed met een vriendje uit groep 8, 3 activiteiten. Zo werd het spelletje pesten 

aangeleerd, werd er een QR-code gescand en zo een boekje gekeken en werd er met ijsstokjes 

en kleine blokjes een toren op een bekertje gebouwd. 

 

Het was niet alleen een gezellige ochtend, er werd ook nog van alles geleerd. Hoe kun je 

iemand een spelletje leren, hoe bouwen we samen 1 toren en hoe kom je samen tot de keus 

van een boek. Suske en Wiske hebben vol trots gekeken naar hoe gezellig er moet de 

verschillende groepen werd geleerd 

 

Juf Femke en juf Marjo. 
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Groep 5a 

 

Chromebooks. 

 

De afgelopen weken hebben de 

kinderen kennis gemaakt met het 

werken op de chromebooks! Dat 

vonden en vinden ze reuze interessant! 

De kinderen zijn gekoppeld aan een 

eigen chromebook, zo leren ze ook 

verantwoordelijkheid te dragen om er 

zorgvuldig mee om te gaan! 

Spannend…, want hoe werkt alles? Al 

gauw hadden ze de slag én de smaak te 

pakken! Ook de tijdens de gewone 

lessen werken ze vaak samen met een 

maatje zoals bij het lezen om maar 

zoveel mogelijk leeskilometers te 

maken! Verder zijn we natuurlijk volop 

bezig rond het thema vriendschap! Wat 

betekent vriendschap nou eigenlijk voor 

jou en hoe blijf je vrienden? Dat gaan 

we terugzien op de kijkavond! Ook 

tijdens de natuurlessen hebben ze al 

veel ontdekt…hoe werkt een magneet 

nu eigenlijk; nou dat hebben ze uitgeprobeerd ..en waarom zijn bodemdiertjes bv. zo 

belangrijk in de natuur? We zijn naar buiten gegaan met emmers, schepnetjes, bakjes, enz! Er 
kwam van alles mee terug naar school ☺ Kortom… er valt veel te ontdekken in groep 5!! 

 

 Juf Elvira en juf Madeleine. 

 

 

Groep 5b 

 

Kinderboekenweek 

 

 

 

 

Woensdagochtend begonnen de lessen van de 

groepen 5a,5b en 6 een beetje anders dan 

anders..... Wij gingen met zijn allen bij elkaar 

zitten en werden het eerste half uur 

voorgelezen!  Elke juf las een stuk voor uit een 

ander boek dat te maken had met 

vriendschap. Omdat het alle drie leuke 

verhalen waren hingen de kinderen aan de 

lippen van de juffen. Gezellig om zo de dag te 

beginnen!  

Juf Renée en juf Daniëlla 
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Meepraten op school?  Ja graag!  Dat kan via de MR. 

  

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Samen vormen zij de MR. 

  

De MR praat mee over verschillende onderwerpen die met onze school en het onderwijs te 

maken hebben. 

 Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de MR samen met de directie over de verschillende 

onderwerpen. 

Het afgelopen jaar bespraken we o.a. het klimaat in de school, het veiligheidsplan, het 

vakantierooster, de overblijf en vele andere onderwerpen. 

Het komende jaar staan zaken als het jaarplan, de schoolgids en het vakantierooster op de 

agenda en natuurlijk nog veel meer. 

Eigenlijk alles waar je als ouder mee te maken hebt of kunt krijgen. De MR is actief betrokken 

bij de besluitvorming over het beleid van school. 

  

VACATURE: Op dit moment zijn we op zoek naar één ouder die ons kan versterken. 

Je kunt jezelf deze week aanmelden via een van onderstaande leden of via mr@ichthusbos.nl 

Sluitingsdatum is 18 oktober 2018. 

  

Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing worden gehouden. 

  

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij 

Marcia Franken - MR lid oudergeleding   

Elly van 't Wout- MR lid oudergeleding 

Of via mr@ichthusbos.nl 

  

  

Jaarlijks ouderavond O.R. –M..R. 

 

Maandag 5 november 2018 om 20:00 is er de jaarlijkse vergadering van OR en MR van de 

Ichthus school. Deze avond zullen o.a. de jaarverslagen van de MR en OR worden 

goedgekeurd. 

De vergadering zal op school plaats vinden. 

 

namens de OR, Bud Beere 

en MR,  Marcia Franken en Elly van ‘t Wout 

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 schoo • 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 
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. • 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


