
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 13 december 2018 

 

 

Bijbelverhalen op school 
Week 50 ■ 10/12 - 14/12 

Alles plus één  

Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  

Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van 

zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer. De 

profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël 

compleet zou maken. Hij zal geboren 

worden in Betlehem, de stad van 

koning David.  

 

 

Week 51 ■ 17/12 - 21/12 

Ontelbaar 

Lucas 2: 1-20  

De keizer houdt een volkstelling: 

Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar 

is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor 

de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld 

veranderen. 

 

  

Uit de directiekamer. 

Als de dagen korter worden en de tijd van overdenken vaak vanzelf weer 

binnen sluipt, overvalt je soms het gevoel “Heer waar bent u?” 

Om je vertrouwen vast te houden in de tijd waarin wij leven is niet altijd 

makkelijk, maar o zo noodzakelijk! 

 

Gelukkig is er ook die andere kant, weten dat je meetelt, merken dat je 

er toe doet. Op school zijn dat vaak die kleine pareltjes. Als je terug komt 

van een lange saaie vergadering en een kleuter je bij het hek opwacht en 

zeg; “ha juf, fijn dat je er bent maar je bent wel een beetje laat 

vandaag……” 

Dat geeft mij dan weer de energie die nodig is om er weer vol tegen aan 

te gaan. 

Met die energie gaan we ook 2019 weer tegemoet. Het zal niet alle dagen 

zonnig zijn, maar zeker ook niet altijd regenen.  

En als de dagen dan somber of moeilijk zijn, weten wij ons gedragen door 

de Kracht van Boven, van Hem die met ons meekijkt.  
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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 
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       Algemeen directeur  

De heer Gijsbert Buijs 
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                     Voetstappen in het zand. 

 

           Ik droomde eens en zie 

                    ik liep aan 't strand bij lage tij. 

                        Ik was daar niet alleen, 

                    want ook de Heer liep aan mijn zij. 

                     We liepen samen het leven door,  

                                                      en lieten in het zand, 

                                            een spoor van stappen; twee aan twee, 

                                                  de Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugde, 

van diepe smart en hoop. 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 

op het zwaarste deel van mijn pad..." 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 

en antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen..." 

 

 

 

Mede namens het team, wens ik u allen hele fijne gezegende Kerstdagen en alle moois voor 

2019! 

 

Wilma Salzmann. 

 

 
Kerstviering donderdag 20 december 
  

Op deze donderdag werken we met een continurooster: de kinderen nemen voor die dag hun 

eigen lunch mee en de school gaat om 14.30 uur uit. 

  

De kinderen worden om 17.00 uur in de klas terug verwacht waar we met elkaar eerst het 

Kerstfeest zullen vieren. Aansluitend gaan we met elkaar gezellig eten. Voor de gerechtjes 

doen we een oproep aan u om hierbij te helpen. Er hangen lijsten bij elk lokaal, waar u zich 

kunt intekenen voor een gerecht  dat op de lijst staat . Er is ook ruimte voor eigen 

inbreng.  De koude gerechten mogen iets voor 17.00 uur gebracht worden en de warme 

gerechten om 17.45 uur. 

  

Na het eten,  om 18.30 uur komen alle kinderen naar buiten (of bij slecht weer naar de hal) en 

zingen we samen met u drie kerstliederen: Komt allen tezamen, Luidt klokje klingelingeling en 

Vrolijk kerstfeest iedereen.  Vervolgens gaan de kinderen met de leerkracht naar de klas en 

daar kunt u uw kind(eren) ophalen. Als uw kind door omstandigheden alleen naar huis mag 

wilt u daar de leerkracht  dan schriftelijk van op de hoogte brengen?   

We hopen op een gezellige kerstviering met elkaar. 
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Alles kort op een rij: 

-Intekenen voor de gerechtjes v.a. donderdag 13 december 

-Woensdag 19 december: bord, beker en bestek meenemen. 

-Donderdag 20 december continurooster, 14.30 uur 

-Donderdag 20 december kerstviering in de klas, 17.00 – 18.30 uur, aansluitend samenzang. 

 

De kerstcommissie 

 

 

 

Uit de groepen 

 

Nieuws uit groep 1 

 

Wij uit groep 1 hebben zin in kerst! 

De klas hebben we in kerstsfeer gebracht. 

De kerstboom 🎄hebben we samen 

versierd, de lichtjes ✨zijn op gehangenen. 

Er is door de kinderen al hard gewerkt 

aan de nodige kerst knutsels. 

Het kerstverhaal 🌠wordt met behulp van 

het stalletje nagespeeld. 

En we tellen af met de adventskaarsen. 

Wij hebben echt zin in kerst!! 

 

Juf Elly en juf Carola 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 

Op weg naar het Kerstfeest.... 

 

Buiten is het koud, binnen is het warm en gezellig. 

De 'open haard' staat aan, de lichtjes in de boom branden en er worden Kerstliedjes gezongen. 

De twee brandende kaarsen in de adventskandelaar laten zien dat het heel gauw Kerstfeest zal 

zijn, nog twee weken wachten. 

Vanmorgen vertelde de juf het verhaal van Zacharias die in de tempel bezoek kreeg van een 

Engel en je kon een speld horen vallen in de klas. 

Met elkaar gaan we het lokaal versieren en onze geverfde kerstbomen hebben we versierd met 

ballen, een piek en een ECHTE slinger. 

Op het raam is de stal geknipt en geplakt en van allemaal zelfgetekende en uitgeknipte 

kerstbomen werd een grote boom gemaakt. 

Ook ons 'gewone' werk gaat natuurlijk door en vandaag hebben we het woordje 'HOUT' geleerd 

en ook geschreven in ons schrijfschrift. 

Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen vooruit gaan met lezen en er (meestal) veel 

plezier aan beleven! 

Een bezoek aan de bibliotheek is een aanrader, misschien in de vakantie? 

 

Juf Femke, juf Marjo en juf Marga. 
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Nieuws uit groep 5a 

  

Wat gaat de tijd toch snel! Na een gezellig sinterklaasfeest zijn    

we nu volop bezig met de voorbereidingen van onze kerstviering 

en het in kerstsfeer brengen van de klas!  We hebben mooie 

schilderijen gemaakt en leerden om de verf op papier te mengen. 

Sommigen hielden het bij alleen schilderen  en anderen hebben 

nog mooie silhouetten geknipt van de drie wijzen! Ook hebben we 

leuke kerstboompjes gemaakt, kortom  we zijn heerlijk aan het 

knutselen! 

 

Tijdens onze natuurlessen hebben we veel geleerd over het weer. 

We weten nu  welke windrichtingen er zijn, hoe de temperatuur 

gemeten wordt, welke vormen van neerslag er zijn en dat water 

meerdere verschijningsvormen heeft, namelijk als vloeistof , maar 

ook in een vaste vorm! 

 

Ook hebben we geleerd welke vogels we nog vaak in de tuin zien 

en hoe we ze de winter door kunnen helpen. 

Dit is onze natuurboom en daar zitten de vogels in verstopt! 

Na de toets gaan we namen van de vogels invullen….spannend of 

iedereen  ze kan herkennen! Vast wel…..:) 

Herkent u ze? 

 

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een mooi 2019!! 

 

 

Juf Elvira en juf Madeleine 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Groep 5B. 

  

De kinderen van groep 5B hebben mooie boompjes geknutseld en 

wensen iedereen heel fijne  kerstdagen en een gelukkig 2019!  

 

Juf Renée en juf Daniëlla. 
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Kerstsfeer in groep 7 

 

Als u de afgelopen dagen vanaf het schoolplein bij ons 

naar binnen heeft gekeken, heeft u het vast al 

gezien... Groep 7 is al helemaal ingesteld op de 

kerstdagen! We hebben het lokaal mooi versierd en juf 

Marissa heeft prachtige kerststerren met ons gemaakt. 

Ze hangen nu boven onze tafels. Wij vinden het erg 

gezellig en delen dit graag met u via deze nieuwsbrief.  

 

 

Juf Sanne. 

 

 

 

 

 

 

Schoolzwemmen. 

 

Op dinsdag 22 januari 2019 worden er schoolzwemwedstrijden gehouden in De  

Sniep te Waddinxveen. De wedstrijden zullen bestaan uit een estafette,  

namelijk 3 x 50 meter wisselslag, bestaande uit rugslag, schoolslag en  

vrijeslag. Per estafetteploeg moeten dus 3 meisjes of jongens worden opgesteld. De eerste 

zwemt rugslag, de tweede schoolslag en de derde vrije slag. Er kan ingeschreven worden in de 

leeftijdsgroepen 5&6 en 7&8. Gemengde teams mogen en worden ingedeeld bij de 

jongenspoule. De kosten zijn €1,00 per leerling. 

 

Wilt u uw kind opgeven? Dan kunt u een mail sturen tot 21 december 

naar froukje.verburg@ichthusbos.nl  

 

Juf Froukje 

 

 

Schooldamtoernooi 2019 

 

Het damcomité GDC organiseert op zaterdag 9 februari het jaarlijks schooldamtoernooi voor 

leerlingen van basisscholen in Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen, Moerkapelle en Stolwijk. 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. De kinderen spelen in poules. De 

poules bestaan uit 6 deelnemers voor de groepen 3/4 en uit 8 deelnemers voor de groepen 5/6 

en 7/8. Het inschrijfgeld bedraagt €2,00 per deelnemer. Opgeven kan tot 21 december bij juf 

Froukje froukje.verburg@ichthusbos.nl. 

Juf Froukje. 
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