18 april 2018

Op dinsdag 3 april is juf Heleen bevallen
van een dochter. Ze heeft de naam Loes
gekregen. Loes is om 4.54 uur geboren,
weegt 3160 gram en is 51 cm. Het gaat
goed met moeder en dochter. We
feliciteren juf Heleen, haar man en haar
zoontje Joep met dit prachtige wonder.

Een mooi gedicht aan het begin van de maandbrief van april:
De boom
God liep eens door zijn tuin en zocht; Hij zocht een mooie boom.
Een boom waarbij je stil zou staan een boom als in een droom.
Hij zag de eik, de els, de den, ook zag Hij de plataan.
Toen in een hoekje zag hij plots een heel klein boompje staan.
Een vruchtboom met bloesems vol beloften zag hij daar.
Een boom waarin het leven zat, maar nog lang niet klaar.
Een boom waarin de toekomst zit, een boom zonder verdriet.
Een boom oneindig vol met vrucht, een boom die leven biedt.
Heer, elk kind dat ik voor me krijg waarmee ik op mag groeien.
Wat moet ik doen Heer, zodat het als Uw boom zal gaan bloeien.
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Gevolgen groei Ichthusschool
In de vorige maandbrief is gemeld dat we voor komend schooljaar ruim 40 nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen. Hier zijn we uiteraard heel blij mee. Dat dit aantal gevolgen heeft voor de
formatie van komend schooljaar, mag duidelijk zijn. In een eerder stadium is gemeld dat we
komend schooljaar met 8 groepen zullen starten. Inmiddels is duidelijk geworden dat we met 9
groepen kunnen starten en dat per 1 november een instroomgroep opgestart zal worden, de 10 e
groep. Op deze manier kunnen we alle leerlingen een fijn plekje geven op de Ichthusschool.
Dit alles heeft gevolgen voor de personele bezetting. Er zijn nieuwe leerkrachten nodig om alle
vacatures in te vullen. Vacatures worden altijd eerst binnen de 8 scholen van de PCPO
aangeboden. Deze interne sollicitatieronde is afgelopen maandag afgerond. Er zijn geen interne
kandidaten die gereageerd hebben. Er staan in totaal 3 vacatures open op de Ichthusschool.
Komende weken zal er geadverteerd worden. Binnenkort stuur ik de advertenties naar u door,
zodat u kunt meehelpen naar het zoeken van geschikte nieuwe meester(s) en/of juf(fen) voor de
Ichthusschool. In de weken na de meivakantie zullen sollicitatiegesprekken en proeflessen
plaatsvinden.
Regel van de maand
Lukt het even niet alleen, dan zijn er anderen om ons heen.
We hebben per maand een regel die centraal staat in de klassen. Graag zouden we deze regels
nog meer willen laten leven. We zijn op zoek naar een aantal ouders die over elke regel een kort
filmpje zouden willen maken dat we kunnen laten zien in de klassen. Als er ouders zijn die \
hiermee aan de slag willen, meldt dit even bij ondergetekende.
Liedrooster
23-27 april
14-18 mei

Psalm 47:2 NB
Liedboek 675

Volken weest verheugd
Geest van hierboven

Praatcafé
Dit schooljaar is er tot nog toe 2x een praatcafé georganiseerd. Bij de eerste bijeenkomst in
november waren er 3 ouders aanwezig en bij de laatste bijeenkomst nog maar 1. Als MT hebben
we besloten hier niet mee verder te gaan. Blijkbaar is de behoefte er niet meer om dit op deze
manier te doen. Wilt u mij spreken dan kan dat natuurlijk altijd. Alleen op woensdag ben ik niet
aanwezig.
Vakantierooster 2018-2019
Inmiddels is het vakantierooster voor volgend cursusjaar vastgesteld. Besloten is om gelijk te
lopen met de VO scholen in Schoonhoven wat betreft de meivakantie. De meeste scholen binnen
Schoonhoven doen dit ook.
Het vakantierooster van volgend schooljaar ziet er dan als volgt uit:
Herfstvakantie
22-10-`18 t/m 26-10-`18
Kerstvakantie
24-12-`18 t/m 4-1-`19
Voorjaarsvakantie
22-2-`19 t/m 1-3-`19
Paas- en meivakantie 19-4-`19 t/m 3-5-`19
Hemelvaartvakantie
30-5-`19 t/m 31-5-`19
Pinkstervakantie
10-6-`19
Zomervakantie
22-7-`19 t/m 30-8-`19
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Ook komend schooljaar zullen er weer 5 studiedagen gehouden worden. Deze worden nog
ingepland. Op een later moment hoort u hier meer over.
Koningsspelen
De Koningsspelen zullen dit jaar op vrijdag 20 april
gehouden worden. Deze worden, net als vorig
jaar, gezamenlijk georganiseerd met de andere
scholen uit Schoonhoven. Alle kinderen starten
met het Koningsontbijt om 8.30 uur in de klas. Alle
kinderen zullen deze dag gewoon om 14.00
uur uit zijn. Meer gedetailleerde informatie volgt per
klas via een mail van de leerkracht over deze dag.
D.V. IN maart, april en mei
17 t/m 19-4
20-4
26-4
27-4 t/m 11-5
16-5

Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Normale lesdag van 8.30-14.00 uur
Mei en Hemelvaartvakantie. De kinderen zijn dus op vr. 27 april al vrij.
Maandbrief 9

Namens het team,
Jaco Vink
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