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NIEUWSBRIEF 1 november 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

 
Week 45 ■ 05/11 - 09/11 

Kom maar  

Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4  

Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het 

beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt 

God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer 

zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier 

begint het nieuwe leven. 
Week 46 ■ 12/11 - 16/11 

Ben jij een engel?  

Rechters 13: 1-23  

Het is een beloofd land, maar dat 

betekent niet dat het altijd goed 

gaat. Er breken donkere tijden aan 

voor Israël: Iedereen doet waar hij 

zelf zin in heeft in plaats van te leven 

volgens Gods wet. De Israëlieten 

worden overheerst door de Filistijnen. 

In die tijd komt er een engel bij een 

vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een 

begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam. 

 

 

Van de directie. 

 

Afgelopen dinsdag was een feestelijke dag. 

Juf Marloes is bevallen van een mooie gezonde zoon Sepp. Sepp 

Burgersdijk is afgelopen dinsdag om 12.09 geboren. Met Sepp, moeder en 

vader gaat het uitstekend! We wensen hen een hele mooie kraamtijd en 

een lang en mooi leven toe met z’n drietjes. 

Mocht u hen ook willen feliciteren d.m.v. een kaartje, dan kunt u deze op 

school afgeven. Wij zullen ze dan meenemen als we op kraambezoek 

gaan! 

 

A.s. maandag bestaat de brede school Snijdelwijk al weer 5 jaar. De 

samenwerking met de andere partners, Kern Kinderopvang, Het CJG, De 

zevensprong en de andere vrij gevestigde ondernemers heeft inmiddels 

een mooie vorm gekregen door het maandelijks kernteam overleg. Hier 

bespreken we zaken die het gebouw aangaan maar ook evt. activiteiten 

die we gezamenlijk kunnen uitvoeren, denk daarbij aan de gezamenlijk 

thema avond over het lezen vorig jaar, de oudervoorstelling over 

opvoeden maar ook bijv. de buitenspeeldag.  

De kinderen krijgen maandag ter ere van deze dag een kleine verrassing. 

 

 
 
Snijdelwijklaan 4b, 
 
2771 SX Boskoop 
 
Tel: 0172-214505 

 
 

 

 

Directeur: 

 

Mw. W.H. Salzmann 

Tel: 0172-214505 

 
e-mail:   

directie@ichthusbos.nl 

 

 

 
 

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  

 

15 november 2018 
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Tot slot; op 5 november a.s. is de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond van de O.R. en de M.R. 

Vanaf 19.45 is er koffie! Inmiddels hebt u de stukken ontvangen en kunt u zich nog steeds 

aanmelden via directie@ichthusbos.nl 

 

Ook dit jaar hebben we weer studenten van de Pabo die het vak gaan leren en stagiaires die 

bij ons hun maatschappelijke stage volgen. Wij vinden dat heel belangrijk omdat we graag 

onze toekomstige collega’s de gelegenheid geven ervaring op te doen in de praktijk, maar ook 

omdat we graag de nieuwste ontwikkelingen willen blijven volgen in onderwijsland.  

Wellicht vertelt uw kind ook wel eens over activiteiten die deze toekomstige collega’s doen. 

Daarom vinden we het ook belangrijk dat ze zich even aan u voorstellen. 

Wilma Salzmann. 

Studenten op de Ichthus. 

Ook dit jaar heeft de Ichthusschool weer studenten 

van verschillende opleidingen in huis. De laatste 

student is een week voor de herfstvakantie gestart. 

De meeste studenten komen van de Pabo. We 

hebben als school een samenwerking met de Marnix 

academie te Utrecht. Dit jaar hebben wij ook een 

scholier van het Coenecoop-college die stage loopt 

bij ons op school. We zijn als school zeer trots dat we 

onze toekomstige collega’s mogen opleiden en 

mensen kunnen laten kennismaken met het 
onderwijs. Hier stellen zij zich voor: 

In groep 4:  

Ik ben Daniël Mohr, ik ben 15 jaar en ik loop stage op de Ichthusschool in Boskoop. Ik zit in 4 

VMBO en ik loop hier een snuffelstage om te kijken of dit echt iets voor mij is. Ik loop hier 

stage omdat ik later het onderwijs in wil en meer over kinderen te weten wil komen. 

Ik vind het super leuk om hier stage te lopen, omdat alle meesters en juffen heel erg aardig 
zijn, de kinderen heel aardig zijn en super enthousiast. 

De opdrachten die ik hier opgekregen krijg vind ik super 
leuk om te doen en ik voer ze met alle plezier uit.  

Ik vind dit echt een super leuke school en alle lessen die 
er worden gegeven zijn goed en super duidelijk. 

In groep 5b:  

Beste lezers, 

Mijn naam is Jitte Vogel, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Utrecht. In 2016 ben ik afgestudeerd 

aan de hogeschool NHTV in Breda, waar ik International Hotel Management gestudeerd heb. 

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest in een commerciële omgeving, merkte ik dat mijn 

karakter niet goed binnen deze omgeving paste. Bij mijn toenmalige werkgever ging ik vaak 

op basisscholen koekeloeren, maar dan meer achter de schermen. Mijn interesse in het 

onderwijs werd hierdoor met de dag groter. Na wat brainstormsessies heb ik de knoop 

doorgehakt: ik ga iets anders doen, ik ga het onderwijs in! Daar wilde ik graag mijn diploma 

voor gaan halen, dus ik ben in september 2018 begonnen aan de Marnix Academie in Utrecht 

waar ik de pabo in deeltijd volg. Dat wil zeggen dat ik maar 1 dag in de week naar school ga 

en een andere dag stage loop. De overige weekdagen werk ik als leerkrachtondersteuner op 
een basisschool in Utrecht. Elke maandag loop ik stage bij juf Renée in groep 5B. Ik heb het  
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ontzettend naar mijn zin op De Ichthusschool en in de klas! Ik ben ervan overtuigd dat deze 
school een hele fijne plek is voor mij om ervaring op te doen in het onderwijs. 

Tot snel! 

In groep 6: 

Ik ben juf Amber, en ik loop vanaf deze week elke dinsdag stage bij juf Cynthia, groep 6. Ik 

ben 34 jaar, getrouwd, heb een dochtertje van 2,5 en ik ben net dit jaar begonnen aan de 

deeltijd-PABO. Ik kom uit een heel ander vakgebied dan het onderwijs: de bouw. Ik heb in de 

afgelopen zeven jaren veel bouwdetails getekend en ik heb geadviseerd over brandwerendheid 

en isolatie van ramen en deuren. Best wel interessant, maar ik ben ermee gestopt omdat ik op 

zoek was naar meer interactie. En ik kan me geen leukere interactie bedenken dan interactie 

met kinderen!Ik hoop de komende tijd veel te leren over lesgeven, maar ik hoop ook dat ik de 

leerlingen iets van mijn enthousiasme voor rekenen, onderzoeken, natuur, techniek en 
tekenen kan meegeven! 

In groep 7: 

Mijn naam is Marissa van Soest en ik ben derdejaars pabo student. Ik studeer aan de Marnix 

Academie in Utrecht. Dit schooljaar loop ik stage op woensdag en donderdag in groep 7. 

Daarnaast heb ik regelmatig een stageweek. Het is een gezellige klas met leerzame 

uitdagingen om te ontwikkelen in mijn vaardigheden als 
leerkracht. 

Naast deze opleiding volg ik ook een extra specialisatie 

traject om straks bevoegd gymlessen te mogen geven. 

Hiervoor loop ik in de gymzaal stage bij meester Levi en 
geef ik aan een aantal klassen af en toe hun gymlessen 

Ik kijk uit naar een leerzaam jaar waarin ik veel hoop te 
leren en waarin ik de kinderen veel kan bijbrengen! 

In groep 8: 

Mijn naam is Eric Roodenburg. Ik ben 24 jaar oud en woon in Boskoop. Dit jaar ben ik 

begonnen aan mijn vierde jaar van de PABO. Ik studeer in Utrecht op de Marnix Academie. Dit 

jaar zal ik mij voornamelijk richten op het onderdeel wetenschap en techniek. Ik ben op de 

maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op school. Verder ben ik naast het les geven 
geregeld te vinden op de tennisbaan. 

Per student verschilt de periode dat ze in een groep aanwezig zijn. Rond februari zullen we u 
van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen. 

Uit de groepen. 

 

Gymles 

 

Op dinsdagmiddag wordt er om de week lesgegeven door meester Levi. Ook afgelopen dinsdag 

had hij een leuk spel bedacht. De kinderen moesten met hun benen wijd in 3 rijen gaan staan. 

De bedoeling was dat het achterste kind de bal tussen de benen door rolde van de kinderen 

naar het voorste kind. Die moest de bal pakken en weer achter in het rijtje gaan staan. Ze 

moesten hiervoor wel goed kunnen samenwerken.  

Foto 4 

Naast de dinsdagmiddag wordt er op woensdagochtend in circuitvorm gymles gegeven. In de 

zaal worden 4 onderdelen aangeboden die de kinderen, in circuitvorm, allemaal moeten doen. 
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Deze woensdag waren bijvoorbeeld de onderdelen: koppeltje duikelen, koprol van schuine mat 

en op de dikke mat  tikspel, renspel en stuiteren met een bal om en over hindernissen 

De kinderen zijn erg enthousiast en doen hun best om de opdracht zo goed mogelijk uit te 

voeren. Wij zijn benieuwd wat we volgende week weer gaan doen..... 

 

Groetjes van meester Levi, juf Mary en juf Sylvia 

 

 

     
 

 

 

De digitale printer. 

De groepen 3&4 hadden 

woensdag 10 okt. een speciale 

ochtend. Er stonden twee 3D 

printers in de klas! Meester 

Francis heeft heel goed 

uitgelegd wat het verschil is 

tussen 2D en 3D. Hij heeft 

laten zien hoe een 3D printer 

werkt. De kinderen hebben 

ademloos geluisterd en veel 

vragen gesteld. Toen was het 

tijd om zelf een 3D tekening te 

maken. De kinderen tekenden 

op de iPad in 2D, maar konden 

de tekening op het schermpje 

ernaast in 3D zien. Een 3D 

printer doet ongeveer een uur 

over een kleine tekening. 

Helaas konden niet alle 

tekeningen gelijk geprint 

worden, maar meester Francis 

heeft beloofd om de allemaal te 

printen. Het was een super 

leerzame ochtend! 

Juf Femke, Juf Marjo en juf 

Froukje. 
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VOMOL (Veilig Omgaan Met 

Onbekende Landbouwvoertuigen) 

 

Tijdens de VOMOL middag hebben wij 

(groep 7) een leuke en leerzame middag 

gehad. We hebben geleerd hoe we ons 

moeten gedragen, op de fiets, rondom 

landbouwvoertuigen. Onderstaand een 

aantal foto 's, zodat jullie ook een idee 

krijgen van wat wij hebben gedaan.  

 Juf 

Juf Sanne. 

 

 

 

 

 

 

Actie Schoenmaatjes 

 

Onze school doet dit jaar mee aan actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij 

kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed 

voor kinderen in landen als Ghana en Sri Lanka. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan 

een leeftijdsgenootje ver weg, die opgroeit in armoede. Uw kind kan hier ook aan meedoen. 

Als Ichthusschool proberen we zo veel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. 

We zouden het fijn vinden als u hier ook aan mee wilt helpen! Wilt u thuis samen met uw zoon 

of dochter een schoenendoos vullen en versieren? U kunt ook één doos per gezin vullen en 

versieren. 

 

Wat wel en niet in de doos 

mag, staat in de folder die de 

kinderen mee naar huis 

hebben genomen. We vragen 

u de barcode in de 

Schoenmaatjesfolder online 

te activeren en de 

verzendkosten van de 

schoenendoos (€6,-) per 

Ideal te betalen. Vervolgens 

kunt u de sticker in zijn 

geheel op de doos plakken. 

Edukans laat weten waar de 

schoenendoos is uitgedeeld 

en we krijgen (als de 

communicatie goed verloopt) 

zelfs een persoonlijk berichtje 

terug van het kind dat de 

schoenendoos heeft ontvangen.  

Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de schoenendoos heel en schoon zijn? En zet u even een 

vinkje op de barcodesticker als hij is geactiveerd?  Graag ontvangen wij de gevulde en 

versierde schoenendoos uiterlijk 5 december.  

  

Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 

 

Namens het team, 

Juf Sanne 
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Feest op Lesbos 

In de wandelgangen hebben sommigen van jullie de 

vraag al gesteld: “Hoe was het op Lesbos?”. Het 

eerste woord dat ik dan vaak noemde, was het 

woord geweldig. Dit klinkt eigenlijk raar. Op dat 

moment praten we namelijk wel over hotspot 

Moria. In principe mogen we Moria geen kamp 

noemen, aangezien het gericht is op doorstroom in 

plaats van langdurig verblijf. Ook al lijkt dit door 

procedures niet zo te zijn. Toch kies ik er bewust voor 

om ondanks alle ellende die we hebben gezien, de week te 

omschrijven met het woord geweldig. Ik zal jullie aan de hand van een paar 

momenten laten voelen, waarom deze week geweldig was.  

1. Deze week was geweldig DOOR JULLIE! 

Wat voelt het fijn om zo gesteund op weg te gaan. In de afgelopen tijd waren er 

zoveel lieve woorden van ouders, kinderen en collega’s. Iedereen heeft te doen met 

de mensen daar en liet dat op verschillende manieren blijken. Er waren kinderen die 

hun speelgoed wilden geven, mensen die in gedachten meeleefden met de kinderen 

daar en daarnaast is er tot nu toe al heel veel geld opgehaald door middel van de 

actiemarkt en het zendingsgeld. Op dit moment staat de teller al boven de 200 

euro. Geweldig! 

2. Daarnaast was de week geweldig door alle mooie activiteiten die we met de kinderen, 

jongeren en vrouwen hebben gedaan. Met volle koffers stapten we in het vliegtuig. 

In deze koffers zaten allerlei (veelal duurzame) materialen, waarmee we konden 

knutselen en buitenspelen. Al gauw werden linnen tassen voorzien van lintjes, 

knoopjes en allerlei mooie decoratie spullen. Even later zagen we de mensen er 

trots mee door het kamp paraderen. Ook de jojo’s, rugzakjes, notitieboekjes,  

vlechtarmbandjes, parakoordarmbandjes, memoborden en pannenkoeken die de 

vrouwen, jongeren en kinderen versierden werden met een glimlach ontvangen! 

3. Daarnaast was de week geweldig door alle mooie ontmoetingen. Net zoals Aken en 

Keulen niet op één dag gebouwd zijn, kost het opbouwen van echte relaties een 

langere periode. Een week is daar te kort voor. Toch merkte je ook in deze korte 

periode dat je blij was om elkaar telkens bij de activiteiten weer tegen te komen. 

Een glimlach, een knuffel, “my friend’’, of een “Hey, how are you?” zijn soms 

genoeg om dat uit te drukken. Met een aantal mensen konden we ook echt mooie 

gesprekken voeren. Het was dan ook een lastig moment om aan te kondigen dat we 

echt weer naar huis zouden gaan. Als je dan ook hoort “You, back to Holland?” dan 

voelt het toch ook wel weer raar om te bevestigen dat we inderdaad weer naar 

Nederland gaan. Toch weten we zeker dat de mensen genoten hebben van de week. 

Mensen gaven zelfs aan dat ze hoop kregen door de activiteiten en het samenzijn! 

Daar deden we het voor!  

Bedankt voor jullie geweldige steun! 

Met vriendelijke groet,  

Juf Elvira 

 

Op de foto’s: vrolijke momentjes en een paar knutsels uit Moria. 
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