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Dromen krijgen 

Een nieuw jaar, een nieuwe dag, 

vol beloften, vol met dromen, 
vol verwachtingen, vol plannen, 

die je uit wilt laten komen. 
 

Een nieuw jaar word je gegeven 

als druppel in de tijd 

Schitterend in `t eerste zonlicht, 

een lichtstraal van de eeuwigheid. 
 

Mooie dromen mogen worden 

tot een echte werkelijkheid. 

En verwachtingsvolle plannen 

tot een baken in de tijd. 
 

Wie zijn dromen mag vervullen, 
daarvoor kracht en wijsheid krijgt, 

weet dat elke dag een gift is. 

Jaar na jaar, in eeuwigheid. 
 
Laatste nieuws Ichthusschool 
Het is vandaag als weer de tweede schooldag. Wat lijkt de vakantie al weer lang geleden. Ik hoop 
dat iedereen een hele fijne vakantie achter de rug heeft en dat alle accu`s weer zijn opgeladen 
voor het nieuwe schooljaar. Goed om te zien dat iedereen de weg naar het nieuwe lokaal al weer 
weet te vinden. 
Afgelopen weken hebben alle leerkrachten hun lokaal weer in orde gemaakt en zich voorbereid op 
het nieuwe schooljaar. Afgelopen vrijdag zijn we met alle collega`s gestart. We hebben met elkaar 
een studiedag gehad waarin we o.a. de plannen voor het komend schooljaar met elkaar hebben 
besproken. De dag hebben we afgesloten met een gezellig teamuitje. Het was niet de bedoeling 
om nu al een maandbrief te schrijven, maar doordat er toch veel te communiceren is, heb ik 
ervoor gekozen er één extra te schrijven. 
 
Er zijn veel zaken om zo op de tweede schooldag dankbaar voor te zijn: 

 We zijn allemaal weer in goede gezondheid begonnen aan een nieuw schooljaar. 

 Wat fijn dat we dit schooljaar met zulke kleine klassen kunnen starten. Een deel van de 

werkdrukgelden is op deze manier ingezet, zodat er bij groei in elke groep ruimte is. 

Gemiddeld hebben we aan het begin van het schooljaar ruim 21 leerlingen per groep. Aan 
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het eind van het schooljaar is het gemiddelde ruim 23, erg luxe aantallen. We starten met 

191 leerlingen en aan einde van het schooljaar hebben we in totaal 234 leerlingen. We 

zullen dus dit schooljaar officieel de 200e leerling verwelkomen. 

 Er is dit schooljaar ruimte om juf Jacqueline 1 dag extra in de week in te zetten in de 

verschillende groepen. Een ander deel van de werkdrukgelden wordt op deze manier 

komend schooljaar ingezet.  

 Tevens is er ruimte voor extra IB tijd. Juf Sanne zal IB-er worden van de kleutergroepen. 

Zij krijgt daar 1 dag ambulante tijd voor om de week op woensdag. Juf Wilma blijft 2 dagen 

IB-er voor groep 3-8. Zij zal voornamelijk op dinsdag en donderdag werken. 

 Ook komend schooljaar zal Geerard Siereveld onze vrijwillige conciërge blijven op de 

donderdag. 

 Elke groep heeft dit schooljaar maximaal 2 vaste leerkrachten. Fijn dat we met elkaar tot 

deze verdeling zijn gekomen ruim voor de zomervakantie. Sommige leerkrachten zullen dit 

schooljaar wat meer gaan werken. Fijn dat dit mogelijk is. 

 Net voor de zomervakantie is de bestelling van de nieuwe taal-spellingmethode 

binnengekomen. Hier gaan we dit jaar gebruik van maken in groep 4-8. Tevens gebruiken 

we hierbij de dibibordsoftware tijdens de uitleg en is er oefensoftware voor spelling en 

woordenschat. 

 In zomervakantie zijn alle digiborden vervangen voor touchscreenborden, zodat er in iedere 

groep gebruik gemaakt kan worden van de nieuwste generatie digiborden. Dit zijn 

touchscreenborden die in hoogte verstelbaar zijn, zodat ook kinderen erop kunnen werken. 

 
 
 
Ook is er een verdrietig bericht met u te delen. Afgelopen vrijdag is de vader van juf Marja  
overleden. We wensen haar veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Juf Jolanda zal haar  
de gehele eerste schoolweek vervangen. 
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Kleuters mogen vanaf 8.10 uur al naar binnen gebracht worden. Het is dan wel de bedoeling dat 
ouders tot minimaal 8.20 uur in de groep blijven tot de leerkracht er is. Kinderen in groep 3-8 
mogen pas vanaf 8.20 uur naar binnen, na de eerste bel. 
 
We zullen dit jaar geen informatieavond houden. Groep specifieke informatie krijgt u morgen op  
papier mee naar huis via de leerkracht van uw kind. 
 
In week 3 willen we graag de oudervertelgesprekken houden. U wordt hiervoor uitgenodigd in een  
aparte brief waarin u uw voorkeur kunt aangeven. U kunt de ingevulde brief en de  
brief met vragen over uw kind(eren) uiterlijk 3 september inleveren bij de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). 
 
De jaargids is inmiddels klaar. Deze ontvangt u digitaal en op papier. Hierin staat o.a. ook het  
gymrooster, zodat u weet wanneer uw kind zijn/haar gymspullen moet meenemen. 
 
Sinds 25 mei is er een nieuwe wetgeving i.v.m. strengere privacywetgeving, AVG. Zou u zo  
vriendelijk willen zijn om voor ieder kind de brief in te vullen en bij de leerkracht in te leveren? We  
moeten nl. voor ieder kind elk schooljaar toestemming vragen voor publicatie van foto`s en  
video`s. 
 
Ook dit jaar stellen we uw hulp zeer op prijs. Er zal in de eerste week een brief meegegeven  
worden aan alle oudsten waarop u kan aangeven voor welke hulp u beschikbaar bent. Graag deze  
brief inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 
Schoolfotograaf 
Op 10 en 11 september komt de schoolfotograaf. Er zullen individuele foto`s en  
foto`s van de groep gemaakt worden. De achtergrond van de ruimte waar de foto`s gemaakt  
worden is wit. Het zou fijn zijn als u rekening houdt met de kledingkeuze. Er zullen ook foto`s  
genomen van broertjes en zusjes op deze dagen. Het gaat dan alleen om de kinderen die al op de  
Ichthusschool zijn. Het is niet de bedoeling dat kinderen die nog niet op school zijn of al van  
school af zijn op de foto gaan. 
 
Liedrooster 
27-31 aug.  Liedboek 314   Here Jezus om uw woord 
3-7 sep.  Psalm 84: 1 OB    
10-14 sep.  Liedboek 513   God heeft het eerste woord 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Dit schooljaar zullen er 3 inschrijfmomenten zijn voor nieuwe leerlingen. Ouders die nog geen  
kinderen op de Ichthusschool hebben, zijn op 19 november, 31 januari en 17 juni tussen 14.30- 
16.00 uur welkom. Er zal dan een presentatie over de school gegeven worden, vragen kunnen  
worden beantwoord en er zal een rondleiding gegeven worden. Ook onze onderbouwcoördinator,  
juf Marja, zal daarbij aanwezig zijn. Komen deze data niet uit of wilt u liever een individueel  
gesprek met de directeur, dan kan dat ook. 
 
Heeft u al een kind op de Ichthusschool en er ook nog één thuis in de leeftijd tussen de 2-4 jaar,  
schrijf deze dan tijdig in zodat we hier rekening mee kunnen houden. Inschrijven kan via de site  
of u haalt een inschrijvingsformulier op bij Geertje de Groot of ondergetekende. 
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Besteding zendingsgeld 
Al enkele jaren steunt de Ichthus het programma  
´Adopt a granny´ van stichting Dorcas. Het gaat  
om mensen vanaf 55 jaar die in veel gevallen  
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Door hen  
te voorzien van eerste levensbehoeften en hen  
persoonlijke aandacht te geven, wil Dorcas hen  
nieuwe hoop en een gevoel van eigenwaarde  
geven, en voorkomen dat deze mensen sterven  
aan verwaarlozing en ondervoeding. ‘Onze oma’ heet Maria Danko en woont in West-Oekraïne. De  
komende weken sparen we voor haar. 
Maria is al meer dan 10 jaar weduwe. Ze heeft een dochter gehad, maar die is in 2009 overleden.  
Ze woont samen met haar kleinzoon Sandor. Hij leert voor monteur. De overheid erkent Maria niet  
als wettelijke voogd van haar kleinzoon en daardoor komt ze niet in aanmerking voor een  
ondersteuning in zijn opvoeding. Ze heeft een klein pensioen. Maria heeft gezondheidsklachten,  
maar is ondank haar situatie een dankbare vrouw met een vast geloof in God. 
 

 D.V. in augustus en september 

 
We hebben zin in het nieuwe schooljaar! 
 
Een heel hartelijke groet, 
 

 

5 sep. MR vergadering 19.30-21.30 uur 

10+11 sep. Schoolfotograaf komt foto`s maken 

11+13 sep. `s Middags en `s avonds zijn de oudervertelgesprekken 

11 sep. Maandbrief van september verschijnt 
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