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NIEUWSBRIEF 15 november 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

 
 Week 47 ■ 19/11 - 23/11 

Wordt het daar beter van?  
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5  

Simson is geweldig sterk. Hij kan een 
leeuw verslaan en is sterker dan de 
Filistijnen. Maar wordt het er beter van 

als je geweld gebruikt? 
Week 48 ■ 26/11 - 30/11 

Geen haar op mijn hoofd…  
Rechters 16: 1-21  

Simson heeft een groot geheim: zijn 
haren mogen niet afgeknipt worden, want 
dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, 

vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn 
haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest. 

 

Uit de directiekamer. 

Ondanks dat de herfst nog niet echt heeft doorgezet staat de 
winter voor de deur en komt a.s. zaterdag Sinterklaas al weer in 
ons land. De bomen worden steeds meer een silhouet waar de 

maan doorheen schijnt. 
 

Maandag hebben we eerst een studiedag, de kinderen zijn dan 
vrij! 
Wij gaan aan de slag met Sharepoint en een kleine evaluatie van 

de eerste periode. 
 

Vrijdag 23 november gaan de rapporten mee! Wilt u n.a.v. de 
rapporten met de leerkracht spreken dan kunt u zich daar voor 
vanaf dinsdag 20 november inschrijven op de lijsten naast de deur 

van de klas. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8. 
De broertjes en zusjesavond is op dinsdag 27 november en de 2e 

spreekavond is op 29 november. Groep 3 heeft bij uitzondering de 
2e spreekavond op woensdag 28 november. 
U kunt zich alleen aanmelden voor een dag. Het tijdstip krijgt u 

van ons. 
 

Wilma Salzmann. 

 
 
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  

De heer Gijsbert Buijs 
tel.nr. 0172-231303 

 

 

e-mail:  

directie@spco-lev.nl 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

 

29 november 2018 
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OPROEP: 

 Wie komt ons helpen de school in kerstsfeer te brengen? 
Het lijkt nog ver weg, maar de ouderraad is al bezig met de voorbereidingen van het 
Kerstfeest op school. Vrijdagmiddag 7 december (vanaf 13.15 uur) gaan we de school 

in kerstsfeer brengen, hierbij kunnen we wel wat extra handjes gebruiken. Wie vindt 
het leuk en gezellig om ons te helpen de school te versieren met lichtjes, kerststerren 

en bomen? Meld je aan middels een berichtje: or@ichthusbos.nl 
 
Namens de ouderraad, Nicole en Neline 

 
Sinterklaas 

Dit weekend zet Sinterklaas weer voet op Nederlandse bodem. Op school zijn de 
voorbereidingen al in volle gang. De groepen 1 t/m 4. 
Tijdens het eten en drinken kijken naar het Sinterklaasjournaal. Ook in de andere 

groepen wordt naar het Sinterklaasjournaal en de daarbij behorende filmpjes 
gekeken. 

 
In de groepen 1 t/m 4 is er al post bezorgd: voor ieder kind een envelop met 8 

plaatjes..... Allerlei vragen komen boven drijven? Waarvoor? Waarom? 
Sommige kinderen hebben dubbele plaatjes in hun envelop...om alle plaatjes te 
verzamelen zijn de kinderen aan het ruilen geslagen. 

 
Tijdens de Sintperiode zijn er ook voor u een aantal belangrijke data: 

Op vrijdagochtend 30 november van 10:30 uur tot 12:00 uur is er de 
spelletjesochtend voor de groepen 1 t/m 4. 
Op het whiteboard hangt een intekenlijst, hierop kunt u ons laten weten als u ons 

kunt helpen. 
Op deze ochtend mogen de leerlingen als Sint of piet naar school komen. 

 
Op maandag 3 december is er pietengym voor de groepen 3 en 4. 
 

Op dinsdag 4 december is er pietengym voor de groepen 1 en 2. 
 

Op woensdag 5 december brengen de Sint en zijn Pieten een bezoek op onze school. 
U bent van harte welkom om Sinterklaas met zijn pieten om 8:30 uur op het 
schoolplein te verwelkomen. 

 
Op donderdag 6 december beginnen we om 9:30 uur. 

 
Groeten, 
Juf Femke, Juf Carola en Juf Marjo 

 
 

Groep 3 
Herfst 
Vandaag hebben we tijdens de biologieles gepraat over de herfst. 

Wat is het bijzonder goed geregeld in de natuur als je kijkt wat de bomen doen om de 
winter te overleven!  

Ze vormen een dun laagje kurk tussen bladstengel  
en tak, de watertoevoer stopt, het blad verdroogt, 
verkleurt en valt op de grond. 

Zo overleeft de boom de koude wintermaanden en 
komen er in de lente weer nieuwe blaadjes aan. 

Ook vormen de bomen zaden zoals de kastanje, de  
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eikel en de dennenappel. Omdat sommige dieren ( bijv. de eekhoorn ) de zaden als 
wintervoorraad onder de grond stoppen, komen er regelmatig nieuwe bomen bij in het 

bos. 
Paddenstoelen zijn prachtig om te bekijken, neem ze liever niet mee, ze kunnen giftig 

zijn. Met een spiegeltje kun je soms onder de hoed kijken 
en zie je de plaatjes, waar zaden tussen zitten. 
Sommige paddenstoelen lijken op een bankje, zoals het elfenbankje op een boomstam 

groeit. 
In de supermarkt kun je eetbare paddenstoelen kopen zoals champignons en 

kastanjechampignons. Veel kinderen konden iets bedenken waar je paddenstoelen bij 
kunt eten : soep, pizza, pasta, gebakken ei enz. 
Tot slot keken we met behulp van een bak water of de herfstspullen bleven drijven of 

gingen zinken. 
De bladeren, eikeltjes, bolsters en dennenappels bleven drijven, alleen de kastanje 

verdween naar de bodem. 
's Middags hebben we van papier een eikeltje gevouwen dat gelijk mee naar huis 

mocht. 
 
Juf Femke, juf Marjo en juf Marga. 

 

De natuurdag van groep 5a 

Groep 5a had afgelopen week wel 
erg veel geluk! 

Zij hadden namelijk een bosdag met: 

 een stralend zonnetje; 

 allemaal leergierige kinderen; 

 een heel goede natuurwijzer die 

ons van alles leerde over 

kringlopen; 

 de ingrediënten voor lekkere 

bosparfums (die vonden ze zelf in 

het bos!); 

 een kaart waarmee we allerlei 

namen van paddenstoelen konden 

vinden; 

 mooi gekleurde herfstbladeren voor een mooi herfstschilderij; 

 stoere hutten, die de kinderen zelf hadden gebouwd; 

 een lief egelvriendje, die de naam Egi kreeg. 

Wilt u meer over onze interessante bosdag lezen? Neem dan een kijkje op onze 
website! 

Juf Madeleine en juf Elvira 
 


