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Laatste nieuws Ichthusschool 
De zomervakantie is weer voorbij. Het nieuwe schooljaar is weer opgestart. Fijn om horen en te 
zien dat alle collega`s in goede gezondheid zijn teruggekomen van vakantie. Afgelopen tijd zijn 
alle collega`s druk bezig geweest om alles te regelen en in te richten voor het nieuwe schooljaar. 
Dit is allemaal gelukt. Voor iedere leerling is er weer een fijn plekje en één of meerdere 
leerkracht(en) beschikbaar. Hier zijn we heel dankbaar voor!! 
 
Afgelopen vrijdag hadden we met elkaar een studiedag. Deze stond 
vooral in het teken van elkaar leren kennen, opstarten van de 
werkgroepen voor alle ontwikkelingen van het schoolplan, bespreken 
van de opbrengsten van het afgelopen schooljaar, het maken van de 
groepsplannen en als afsluiting een heel leuk teamuitje. 
 
In de zomervakantie, op 8 augustus, is juf Heleen bevallen van een 
prachtige zoon: Boet. We feliciteren juf Heleen, haar man Niels en 
haar kinderen Joep en Loes met de geboorte van hun zoon en 
broertje. Fijn om te horen dat alles goed met hen gaat! 
 
 
 
Jaargids 2021-2022 
Ook dit schooljaar is de jaargids weer geüpdatet. U vindt hierin o.a. de mailadressen van alle 
collega`s. De jaargids vindt u op onze website: https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-
ichthus/informatie/jaargids 
 
Een paar belangrijke zaken wil ik eruit pikken: 
 
Bereikbaarheid leerkrachten en directeur 

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, vragen wij u tussen 8.15-8.30 uur de  

school te bellen. Leerlingen van groep 8 hebben vanaf 8.15 uur telefoondienst en zullen uw 

ziekmeldingen noteren en aan de leerkracht doorgeven.  

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u het beste 20 minuten voor of na schooltijd  

bellen. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk. De directeur is, indien  

aanwezig, altijd aanspreekbaar. 

 

De website van de school biedt veel informatie. U vindt daar achtergronden over de school. Zeker  

een bezoek waard! Het adres is www.pcb-ichthusschool.nl  

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaargids
https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaargids
http://www.pcb-ichthusschool.nl/
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Foto`s en andere belangrijke mededelingen worden gecommuniceerd m.b.v. Parro. Parro is een  

communicatiemiddel dat alleen toegankelijk is voor ouders en leerkrachten van de Ichthusschool.  

Alle ouders en leerkrachten hebben deze app op hun telefoon. Zijn er problemen met Parro, neem  

dan contact op met de leerkracht van uw kind. 

 
Aanvang van de schooldag 

Dit schooljaar willen we het brengen van de kinderen op dezelfde manier blijven organiseren als  

we de laatste anderhalf jaar gewend zijn. Dit betekent dat de kinderen bij de voordeur van de 

school gebracht worden. Ouders blijven dus `s morgens buiten de school. Alle kinderen mogen 

vanaf 8.15 uur de school in komen. Vanaf 8.15 uur zal elke leerkracht in de klas zijn om de 

kinderen te begroeten. De leerkrachten van groep 1-2 zullen bij de ingang van de school staan. 

Dit betekent dat de juf van de Goudvisgroep bij de hoofdingang van de nieuwbouw staat en de 

juffen van de Nemo groep en de Zeepaard groep bij de ingangen onder de overkapping. Groep 

3a, 3b, 5 en 7 komen binnen bij de ingang naast het speellokaal, groep 6a, 6b en 8 bij de 

hoofdingang van de Vogelweide en groep 4a en 4b nemen de hoofdingang van de nieuwbouw. 

Met de ouders van kinderen die voor het eerst naar school worden andere afspraken gemaakt. We 

gaan er vanuit dat alle kinderen om 8.30 uur in hun eigen klas zijn. 

 
Gymrooster 
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we de beschikking over de grote gymzaal. De 
kinderen uit groep 3-8 krijgen daar 2x per week gymles. De kleuters gymmen dit schooljaar 2x 
per week in het speellokaal van de Emmaschool, omdat ons speellokaal bezet is door een klas. 
Het gymrooster vindt u op blz. 9 van de jaargids. 
 
Groente en fruit  

Kinderen zijn gewend om dagelijks op school een hapje en een drankje mee te nemen om te  

nuttigen rond de ochtendpauze. Om de kinderen bewust te maken van gezond eten en dat te 

stimuleren wordt er tweemaal per week, te weten op dinsdag en donderdag, fruit gegeten. 

Concreet houdt dit de volgende afspraak in: Op deze dagen wordt geen koek of een andere 

versnapering gegeten. De groente of het fruit wordt door de ouders - schoongemaakt – 

meegegeven. Het consumeren gebeurt klassikaal en alle leerlingen doen hier aan mee. 

 
Bibliotheekbezoek 

Omdat we het lezen van boeken erg belangrijk vinden willen we dit blijven stimuleren. Daarom  

organiseren we vanuit school het lenen van boeken uit de bibliotheek: de kinderen van groep 5  

tot en met 8 gaan om de 5-6 weken met hun leerkracht op de fiets naar de bibliotheek. Voor de  

kinderen van groep 1 tot en met 4 is er een boekenouder die één keer in de zes weken de boeken  

ruilt in de bibliotheek. 

 

Schoolplan 

Vanaf blz. 15 vindt u de evaluatie van het schoolplan van schooljaar 2020-2021. Daarna staan in  

het kort de plannen voor dit schooljaar beschreven. Het gehele schoolplan vindt u op onze  

website. 
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Gebedsgroep 

Eens in de twee weken komt op woensdagmorgen om 8.30 uur – 9.00 uur de gebedsgroep op  

school bij elkaar in de Buurtkamer van de Vogelweide om te bidden voor de school. De data van  

de bijeenkomsten worden vermeld in de maandbrief. Gebedspunten kunnen worden doorgegeven  

aan: Margriet Smit -  bertmargrietsmit@hotmail.com De eerste bijeenkomst zal op 8 september  

zijn. Dan zal met de aanwezigen de vervolgplanning gemaakt worden. 

 

Jaarrooster 2021-2022 

Deze staat achterin de jaargids vermeld. Deze wordt ook apart vermeld op onze website: 

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaarrooster-2021-2022 

Hier vindt u alle belangrijke data voor dit schooljaar en alle schoolvakanties. 

 

 

Schoolgids 

Naast de jaargids hebben we ook de schoolgids. Ook hierin is veel informatie te vinden. Deze  

staat ook vermeld op onze website:  

https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/schoolgids 

 

Hieruit heb ik 2 zaken gehaald om de aandacht op te vestigen: 

 

Zendingsgeld 

Vanouds bestaat er op de maandagmorgen een inzameling ’zendingsgeld’. Vanuit een oude traditie wordt dit 

trouw in stand gehouden. Elke maandag hebben de kinderen de mogelijkheid om geld in te zamelen voor 

een goed doel en staat daar het zendingspotje voor klaar. Het is waardevol om met een vaste regelmaat 

gelden in te zamelen voor een langduriger project. Wij komen voor onze school dan op een verdeelsleutel: 

1. We zamelen geld in voor ons sponsorkind en `onze granny` via Woorden en Daad. Deze bijdrage ligt 

vast. 

2. We steunen een project. De `goede doelen-commissie` maakt hiervoor een keuze. 

 

Verlofaanvraag 

Op blz. 50 en 51 leest u de gang van zaken rondom verlof aanvragen. Het aanvraagformulier voor  

verlof vindt u op onze website: https://www.pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen 

 

 

Gespreksplanning met ouders  
Vorig schooljaar hebben voor het eerst alle kinderen bij de rapportengesprekken gezeten. Hier zijn  
veel positieve geluiden over binnengekomen. Tijdens de kennismakingsgesprekken (week 3) en  
tijdens de gesprekken bij het 1e en 2e rapport (week 20 en 40) zitten alle kinderen bij de  
gesprekken. De gesprekken zijn op 6 momenten: 4 middagen van 14.15-15.15 uur en 2 avonden  
van 18.30-19.30 uur. Gesprekken die `s middags plaatsvinden worden gehouden met de  
leerkracht die op die dag werkt. `s Avonds zijn beide leerkrachten aanwezig. Ter voorbereiding op  
het kennismakingsgesprek vullen de ouders van tevoren een voorbereidingsformulier in. Elke kind  
heeft zo`n formulier meegekregen. Deze graag uiterlijk 8 september retour bij de leerkracht van  
uw kind. 
 
De gesprekken in de spreekweek (week 10 en week 30) zijn facultatief. Ouders kunnen een  
gesprek aanvragen, maar ook de leerkrachten kunnen ouders uitnodigen. Deze gesprekken vinden  

mailto:bertmargrietsmit@hotmail.com
https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/jaarrooster-2021-2022
https://www.pcb-ichthusschool.nl/pcb-ichthus/informatie/schoolgids
https://www.pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen
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na schooltijd `s middags plaats. Alleen de leerkracht die op die dag werkt is aanwezig. Natuurlijk  
kunnen, als dat nodig is, ook gesprekken in andere weken gepland worden. Laten we zaken niet  
laten `ophopen`, maar trek op tijd aan de bel als er iets is!! Er kan in uitzonderlijke gevallen  
gekozen worden om een kind niet deel te laten nemen aan het gesprek. 
 
Ouders kunnen zich inschrijven voor de gesprekken via Parro. Parro zetten we op di. 7 sep. om  
14.30 uur open daarvoor. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen een voorsprong van 3  
uur om in te schrijven, zodat er niet teveel tijd tussen de gesprekken van één gezin ontstaan. 
 
Alle kleuterjuffen en meester Eric starten met dezelfde kinderen die ze ook vorig schooljaar al 
hebben gehad. Ouders krijgen de keuze om gebruik te maken van het kennismakingsgesprek. Alle 
tijden worden wel opengezet voor deze groepen.  
 
 
Corona gerelateerde zaken 
Op de studiedag hebben we al team afspraken gemaakt die met corona te maken hebben. 

Hieronder staan deze zaken genoemd: 

-Inloopmomenten. 

Tot aan de herfstvakantie nog even niet, uitzonderingen daargelaten. 

-Kennismakings- en oudergesprekken live op school. 

Zie voorstel gespreksplanning hierboven. Als er geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden 

(bijv. op de gangen), wordt er een mondkapje gedragen. 

-Gebedsgroep. 

Kan weer van start gaan in de buurtkamer. 

-Hoofdluiscontrole 

Kan in de weken na elke vakantie uitgevoerd worden door een groepje ouders.  

-Kliederkerk (facultatief voor alle kinderen van de Ichthus). 

 Zo. 26 sep. van 15.00-17.00 uur buiten op het plein + wc gebruik in de school, zie verdere info 

verderop in de nieuwsbrief. 

-Ouders in de school. 

Deze zijn weer welkom. Als er geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden, wordt er een 

mondkapje gedragen.  

-Trakteren kinderen in andere klassen. 
De kinderen uit groep 1-3 trakteren alleen in groep 1-3. Ze hoeven dan dus niet naar boven. De  
kinderen uit groep 4-8 trakteren alleen bij de kinderen in groep 4-8. 

-Beslisboom BOinK 
BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM een vernieuwde  
beslisboom uitgegeven. Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw kind thuis moet blijven of naar  
school kan. Deze beslisboom vindt u op onze site onder `actueel` - `nieuws`. 
 

 

Informatiebrief per groep 
Morgen zal er per groep een informatiebrief uitgedeeld worden. Hierin staat groep specifieke 
informatie. Er staat in de hogere groepen dit jaar niets in over boekverslagen. We zijn hierin met 
elkaar in overleg hoe we dit vorm gaan geven dit schooljaar. Dit heeft ook te maken met de 
oriëntatie op een nieuwe leesmethode. Verdere informatie volgt nog hierover. Vriendelijk verzoek 
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om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en straks de kerstkaarten niet meer in de klassen te 
laten uitdelen. Dit voorkomt rumoerige en pijnlijke situaties in klassen. 

   
Kliederkerk 

Een speurtocht met opdrachten en wat lekkers onderweg, aansluitend een korte viering en een  
maaltijd buiten: dat zijn de ingrediënten voor de Kliederkerk op zondag 26 september 2021. Van  
harte welkom vanaf 15.00 uur! 
 
Bij aankomst op het schoolplein van de Ichthusschool in Schoonhoven wordt na een uitleg gestart  
met de speurtocht. Je loopt deze samen met je gezin/familie of in een klein (vrienden)groepje  
onder leiding van een volwassene. Aansluitend zijn er spelletjes op het plein en is er muziek, een  
verhaal én een maaltijd! De Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
 
We zijn blij dat we weer een Kliederkerk in Schoonhoven buiten kunnen organiseren en hopen  
heel erg dat je erbij bent! Aanmelden is niet nodig. Nodig je iemand uit? 
 

Machteld van Roest, namens de organisatie van de Kliederkerk 
 
 

Parkeren fietsen 
Wat fijn dat er zoveel kinderen lopend of met de fiets naar school komen! Dit willen we heel graag  
zo houden! Dit scheelt heel veel drukte met auto`s om het gebouw. Het is dan wel van belang dat  
kinderen weten waar ze hun fiets moeten parkeren. Achter De Vogelweide kunnen de kinderen  
van groep 6a, 7 en 8 hun fiets parkeren. Alle andere kinderen parkeren hun fiets op het plein aan  
de Ichthus kant, behalve de kinderen uit de Zeepaardgroep en Nemo groep. Zij parkeren hun fiets  
aan het begin onder de overkapping van De Vogelweide. Aan het eind van de overkapping staan  
alle fietsen van alle collega`s. Personeelsleden die met de auto komen, parkeren deze `in de  
punt` voor De Houtsnip. Zo blijven de parkeerplaatsen aan de zijkant en achterkant van de  
Vogelweide beschikbaar voor ouders. Komt u met de auto, dan kunt u bij voorkeur gebruik maken  
van de kiss and ride zone. 
 

 
D.V. augustus/september 

 
 
 
 

Week 1 
Deze week luizencontrole. Ieder kind krijgt een informatiepakket over 
zijn/haar groep mee naar huis. 

Ma. 6 sep. Inloop groep 1-8 gaat niet door! 

Week 3 Kennismakingsgesprekken. 

20 sep. – 1 okt. 
Alle Bijbelvertellingen staan in het teken van het thema van de diensten van 
Kerk en School. 

1 okt. Weekbrief 2 verschijnt deze dag. 

3 okt. 
In alle kerken van Schoonhoven wordt stilgestaan bij de Kerk en 
schooldienst. 

5 okt. 
De schoolfotograaf komt groepsfoto`s maken. Komend schooljaar zullen er 
weer individuele foto`s gemaakt worden. 
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Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht: 
 

`Bij een nieuw schooljaar` 
 

Tijden zullen steeds veranderen 
en daarmee dus de maatschappij. 
Ook onze kinderen in de toekomst 

zullen anders zijn dan wij. 
 

Dat is een natuurgegeven 
wordt daarvan nou maar niet echt bang. 

Elke tijd heeft zijn eigen kleuren. 

Elke tijd heeft zijn eigen zang. 
 

Maar iets zal steeds hetzelfde blijven 
bij alle kinderen in elke tijd 
Dat verandert nooit en dat 

zal blijven tot in alle eeuwigheid 
 

Zij zullen ons om Liefde vragen 
oprechte aandacht vragen zij 

`t Gevoel van: Yes, ik mag er wezen 
dat maakt onze kinderen blij. 

 

Zo zullen zij de toekomst in gaan 
en als wij met kinderen in Liefde leven, 

zullen zij aan hun eigen kinderen 
die Liefde ook door kunnen geven. 

 
Hartelijke groet namens: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaco Vink 


