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Laatste nieuws Ichthusschool 
Wat gaat de tijd toch snel. We zijn alweer ruim over de helft van het schooljaar. In de afgelopen 
weken zijn de rapportengesprekken en VO-adviesgesprekken gevoerd. Fijn dat er van elk gezin 
minimaal één ouders is geweest en dat de kinderen ook bij de gesprekken aanwezig waren.  
 
Na deze week is er nog één korte schoolweek en dan begint de lange voorjaarsvakantie. Op 
vrijdag 24 februari hebben wij als team een studiedag. Voor de kinderen begint dan de 
voorjaarsvakantie al. We hopen dat iedereen mag uitrusten en een fijne tijd mag hebben. Op 6 
maart hopen we alle kinderen weer terug te zien op school. 
 
School op Seef label 
Op 19 januari kwam de burgemeester op 
bezoek in de Ichthusschool. Ze kwam 
speciaal naar ons toe om ons het School 
op Seef label uit te reiken. Dit label krijg 
je als je voldoet aan een aantal 
voorwaarden die beschreven staan in het 
schoolactieplan verkeer. Dit houdt o.a. in 
dat er naast verkeerslessen uit een 
lesmethode ook driemaal per jaar 
praktische verkeerslessen buiten worden 
gegeven voor alle groepen. Doel is dat 
kinderen zich veilig, verantwoord en 
vaardig in het verkeer kunnen 
bewegen.   
Het cadeau waarin het label ingepakt zat, 
werd door de 2 jongste kinderen en de 
oudste leerling van Ichthusschool 
uitgepakt. Alle 281 leerlingen waren 
hierbij aanwezig. Leerlingen uit groep 7 deden 
een quiz met alle kinderen en het Ichthuslied 
hebben we gezongen voor de burgemeester. 
Tenslotte hebben alle kinderen een pen een 
stikker gekregen.  
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Verhalenvertellers 
Op 1 februari hebben we bezoek gehad van een groep verhalenvertellers van de 
Verhalencompagnie. Zij hebben in alle klassen een verhaal verteld. 

 
 
Liedlijst 
Elke week staat er een christelijk lied centraal dat gezongen wordt in de klassen. Hieronder de lijst 
met liederen tot aan de volgende maandbrief. Voor groep 1-4 is dit een maandlied en voor groep 
5-8 een weeklied. 
 
Voor groep 1-4: 

februari Iedereen is anders 

maart  Daarom bidden wij 

 
Voor groep 5-8: 

7-23 13-17 feb Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren Psalm 103:1 

8-24 20-24 feb Here Jezus, om uw woord Gezang 328:1 

10-25  6-10 mrt Lied vd maand: Onze Vader  
Extra: Als je bidt, zal Hij je geven 

Opwekking 436 
Evang. liedb 420 

11-26 13-17 mrt God heb ik lief, want die getrouwe Heer Psalm 116:1 

12-27 20-24 mrt Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere Gezang 434:1 

 
 

Biddagviering 
Op 8 maart vieren we met elkaar Biddag. Deze dienst wordt voorbereid door een aantal collega`s 
samen met de voorganger ds. Hanneke Ouwerkerk-Louter. Ook zullen verschillende kinderen een 
inbreng hebben in de dienst. De kinderen uit groep 3-8 worden om 8.35 uur in de witte kerk te 
Willige Langerak verwacht. De kinderen van groep 1-2 zullen deze viering in hun eigen klas 
houden.  
We beginnen bewust 5 minuten later, zodat ouders die kinderen in groep 1-2 hebben deze eerst 
naar school kunnen brengen en daarna evt. met hun oudere kinderen naar de kerk kunnen gaan.  
Ouders zijn nl. van harte welkom om deze dienst mee te vieren.  
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Leerlingtelling 

Op 1 februari worden van alle basisscholen alle kinderen geteld. Op basis van die telgegevens 
worden scholen bekostigd. Hieronder staan de leerlingenaantallen van de Ichthusschool van de 
afgelopen jaren: 
2015 149 leerlingen  
2016 165 leerlingen  
2017 171 leerlingen  
2018 199 leerlingen  
2019 227 leerlingen  
2020 251 leerlingen  
2021 259 leerlingen 
2022 269 leerlingen 
2023 282 leerlingen 
 
Projectweken 
Er komt een mooi project aan. Van maandag 13 maart tot en met woensdag 29 maart zullen wij  
als school gaan werken over het overkoepelende thema: ROOD . De kleur rood neemt een  
bijzondere plaats in tussen de andere kleuren. Het is de levendigste kleur, verenigt schoonheid en  
gruwel, is zowel boeiend als afschrikwekkend, toont emotie en symboliek. Het is een rode draad  
door ons leven, kijk maar eens om u heen. In de verschillende bouwen zullen we met een  
zelfgekozen onderwerp aan de slag gaan waarbij rood centraal  
staat.  
Op woensdag 29 maart zullen alle groepen hun rode thema  
presenteren en kunt u de rode draad door de school volgen. De  
inloop zal van 18.30- 20.00 uur zijn. Noteer deze vast in uw  
agenda, van harte welkom!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kliederkerkdienst 
"De eerste kliederkerk van 2023 vindt plaats op zondag 
19 februari 2023! Dit keer gaat het over Naäman. Hij 
was ziek en wist niet hoe die beter kon worden. Hij 
vertrouwde op God en werd beter! Meer weten over dit 
mooie genezingsverhaal? Kom dan om zondag 19 
februari vanaf 15:00 naar de Kliederkerk! Tot dan!" 
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Nieuwe stagiaire 
Afgelopen week is Sanne van der Heide gestart met haar stage bij ons op school. Hieronder zal zij 
zich verder voorstellen: 
 
Beste ouder (s) / verzorger (s).  
Ik ben Sanne van der Heide, ben 18 jaar en woon in Bergambacht. Als 1e jaar servicemederwerker  
loop ik tot 30 juni stage op de Ichtusschool op de donderdag en vrijdag. Op de donderdag ben ik  
te vinden bij Nemo en op de vrijdag bij de Zeepaardjes. Ik ben 09-02-2023 begonnen, mischien  
denken jullie van dat ik een bekend gezicht heb, dat klopt ik heb al een keer eerder stage gelopen  
bij de Ichthusschool en vond dat toen zo leuk dat ik nu gewoon weer terug ben. Ik hoop dat ik dit  
jaar weer veel ga leren en ervaring ga op doen.  
 
Groetjes, Sanne van der Heide. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
Hieronder vindt u een binnengekomen bericht van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Dit  
stond ook in de vorige maandbrief. Nogmaals uw aandacht hiervoor. Morgen is nl. het eerst  
inloopmoment! 
 
Beste ouders, 
Graag stellen we ons aan u voor. Wij zijn werkzaam bij de GGD Hollands Midden en als  
Jeugdgezondheidszorg aan de school verbonden. Om meer zichtbaar te zijn op school en ook  
laagdrempelig te zijn in het contact hebben we het plan opgevat om 1 keer per 2 maanden een  
inloopspreekuur te houden op school. 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zullen hier aanwezig zijn. Dus heeft u vragen over  
ontwikkeling of opvoeding van uw kind, loop dan gerust bij ons binnen. Hiervoor hoeft u geen  
afspraak te maken. De eerste keer zal dit zijn op woensdag  15 februari van 13:30 tot 14:30  
uur in de directiekamer van de Ichthusschool. 
 
Vriendelijke groet, 
Zosca Kappetijn, jeugdarts 
Margreet Hartog, jeugdverpleegkundige 
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Loopbaanevent PCPO-scholen 
Op woensdag 22 februari van 16.30-18.30 uur organiseren de 8 PCPO-scholen een 
loopbaanevent. We hopen op deze manier nieuwe collega`s te ontmoeten die op zoek zijn naar 
een baan in het basisonderwijs. Onderstaande advertentie heeft in verschillende kranten gestaan. 
Ben je geïnteresseerd, kom geheel vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek. Kent u 
iemand die mogelijk interesse zou hebben in een baan op één van de 8 PCPO-scholen? Zou u dan 
onderstaande informatie willen doorgeven?  
Voor meer informatie over de 8 PCPO-scholen, kijk op de website: www.pcpokrimpenerwaard.nl 
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D.V. februari/maart 

De maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht: 
 

Top down 
 

Ze zijn er zomaar. 
Soms na heel lang wachten 

het juiste woord 
de goede oplossing 
of het heldere idee. 

 
Het schiet je plotseling in gedachten 

een passende aanpak 
een prima plan. 
Het zit je mee. 

 
Je raakt de juiste snaar 
en vindt de goede weg 

om juist dát kind 
recht in het hart te raken 

 
Wat steeds niet lukte 
ook na uren overleg 

lukt dan ineens 
 

Hoe kan dat? 
 

God, helpt u zo van bovenaf? 
Dank U voor elke helpende gedachte 

die U gaf.

Hartelijke groet, Jaco Vink 

15 feb. 
13.30-14.30 uur inloopmoment bij de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige 

22 feb. 16.30-18.30 uur Loopbaanevent van de PCPO 

Vr. 24 feb Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij! 

27 feb-3 maart 
Voorjaarsvakantie, alle kinderen en leerkrachten zijn deze week 
vrij! 

8 maart Biddagviering  

9 maart Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

10 maart Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

13 maart Inloop groep 5-8 van 8.15-8.30 uur. 

13-29 maart Projectweken 

14 maart GMR vergadering samen met de Raad van Toezicht 

15 maart  20.00-22.00 uur SAR vergadering in De Rank 

17 maart  Maandbrief 7 verschijnt deze dag 


