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Laatste nieuws Ichthusschool 
De afgelopen 4 weken zijn er gelukkig weer kinderen 
naar school gekomen. We hebben deze periode 
gewerkt met elke dag een halve groep. Zodoende 
waren de haal- en brengmomenten geminimaliseerd, 
hadden ouders meer ruimte om aan het werk te 
gaan en sloot het aan op de BSO. Deze periode 
hebben we na vandaag achter de rug.  
De scholen kunnen vanaf 8 juni weer volledig open. 
Toch zijn er nog een aantal zaken die anders zullen 
zijn. Hieronder heb ik ze op een rijtje gezet: 
 

 Ouders nemen afscheid bij het hek en komen niet op het plein en in de school, zodat 

afstand tussen volwassenen blijft gewaarborgd. Kinderen blijven dezelfde ingangen 

gebruiken als de afgelopen 4 schoolweken. Vanaf 8.15 uur kunnen alle kinderen de school 

in komen. We gaan er vanuit dat alle kinderen om 8.30 uur in hun eigen klas zitten. 

 De laptops worden maandag 8 juni allemaal in een stevige tas 

mee naar school genomen. Ook alle andere schoolmaterialen nemen 

de kinderen deze dag mee terug naar school. 

 De wc`s en wasbakken zullen nog steeds midden op de dag een 

keer extra schoongemaakt worden. Er zal veel gewezen worden op 

het belang van handen wassen. 

 Leerlingen die ziek zijn, blijven thuis. Leerlingen die ziek worden, 

worden direct opgehaald. 

 Leerlingen die behoren tot de risicogroep of waarvan de 

gezinsleden tot de risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld 

van fysiek onderwijs. In beide gevallen graag (opnieuw) contact 

opnemen met de betreffende leerkracht.  

 Als kinderen niet naar school komen, geeft de leerkracht alleen 

door wat het rooster is van die dag (via mail of Parro). Er is nu geen 

tijd en ruimte om via Teams les te geven of instructiefilmpjes te 

maken.  

 

 De gymlessen in de gymzaal gaan in de weken tot aan de zomervakantie niet door. 
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 Alle inloopmomenten en de schoonmaakavond gaan dit schooljaar niet door. 

 We gaan dit schooljaar niet meer op schoolreis. 

 Het buitenspelen zal op dezelfde manier blijven tot aan de zomervakantie zoals de 

afgelopen 4 weken. De groepen spelen afzonderlijk van de andere groepen op het plein of 

op het grasveld achter de school o.l.v. de eigen leerkracht. 

 Parro zal tot het einde van het schooljaar open blijven staan voor de ouders van groep 1-3. 

Daarna worden er alleen weer berichten vanuit school gestuurd. 

 De rapportengesprekken in de week van 6 juli zullen via Teams of de telefoon plaatsvinden. 

T.z.t. hoort u hier meer over. 

 Vanaf 9 juni wordt de schoolmelk weer geleverd voor de kinderen die een abonnement 

hebben. 

 Trakteren blijven we doen zoals de laatste weken: Elke traktatie is apart verpakt en de 

kinderen gaan niet de klassen rond. 

 
Nieuwbouw nieuws 
Zoals u merkt is de nieuwbouw van start gegaan. Vorige week zijn de 2 schuurtjes gesloopt en 
het terrein bouwrijp gemaakt. Deze week zijn in één dag alle 33 heipalen de grond in geslagen. 
Komende week zullen de modules geplaatst worden en is er al heel veel zichtwerk te zien. 
Komende dinsdag zal de benedenverdieping geplaatst worden en woensdag de bovenverdieping. 
Op die dagen kan er dus niet op plein gespeeld worden. We zullen dan gebruik maken van het 
grasveld achter de school. Fijn dat dit nu allemaal zo snel gerealiseerd kan worden. Als alles 
volgens de planning verloopt, dan wordt de nieuwbouw 17 juli opgeleverd.  
Zoals u weet is er nu eenrichtingsverkeer ingesteld om De Vogelweide. Dit zal ook na de bouw zo 
blijven. Er zullen dan aan beide kanten van de scholen een kiss and ride zone gerealiseerd 
worden. Graag doe ik nogmaals een oproep aan alle bezoekers van De Vogelweide: 
Houd u aan deze nieuwe verkeersregel, het is dus eenrichtingsverkeer. Kom zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets. Kan het niet anders dan met de auto: Parkeer uw auto 
in de parkeerplaatsen naast en achter de school en niet aan de kant van de weg. Dit 
voorkomt gevaarlijke verkeerssituaties! 
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Liedrooster 
2-5 juni  Liedboek 675  Geest van hierboven 
8-12 juni  Opwekking 562 U noemde mij bij mijn naam 
15-19 juni  Liedboek 913  Wat de toekomst brenge moge 
22-26 juni  Psalm 87:1  Op Sions berg sticht God zijn heilige stede 
29 juni-3 juli  Liedboek 7069 Eens als de bazuinen klinken 
 
Formatie 2020-2021 
Inmiddels hebben we de formatie voor komend schooljaar rond. Natuurlijk kunnen er zich altijd   
onvoorziene omstandigheden voordoen die ervoor kunnen zorgen dat er toch nog wisselingen  
plaatsvinden. Ik ga er vanuit dat hier rekening mee gehouden wordt door alle ouders. 
 
Komend schooljaar zijn de kinderen over onderstaande groepen, leerkrachten en lokalen verdeeld: 
 

 
Zoals u kunt zien in het overzicht gaan enkele collega`s wat minder en enkele wat meer werken. 
Zodoende past de formatiepuzzel van komend schooljaar weer in elkaar. Zoals het er nu naar 
uitziet, hoeven we geen klassen op te starten met 3 leerkrachten in een week. Dat is heel fijn.  
 
Als u goed gelezen heeft, dan mist u 2 namen in bovenstaand overzicht. Juf Janneke staat niet in 
het overzicht. Zij zal aan het einde van dit schooljaar met pensioen gaan. Ook de naam van juf 
Sanne ontbreekt. Zij zal de Ichthusschool verlaten. Ze heeft een school gevonden die veel 
dichterbij haar woonplaats staat. Dit scheelt haar straks heel veel reistijd. We vinden het erg 
jammer dat ze komend schooljaar niet meer bij ons werkt, maar we snappen wel haar keuze. We 
wensen haar een hele fijne nieuwe werkplek toe. 
 
Als gevolg van dit laatste nieuws zal juf Sanne ook niet meer terugkeren als IB`er van groep 1-2. 
Dit jaar werd zij vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en daarna door juf Mariska. Juf 
Mariska zal ook komend schooljaar IB`er zijn van de groepen 1-2. Juf Lisette zal dit op maandag 
en woensdag voor groep 3-8 invullen. 
 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Lokaalverdeling: 
Nemo 1-2 + 
instroom 

Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte 1e lok. na ingang 

Zeepaard 1-2 + 
instroom 

Juf Alinda Juf Alinda Juf Gonny Juf Gonny Juf Alinda 2e lok. na ingang 

Goudvis 1-2 + 
instroom 

Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Marja/ 
Juf Esther 

Juf Esther 1e lok. linksonder 
nieuwbouw 

3a Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Lianne Juf Lianne Lok. tegenover 
speellokaal 

3b  juf Harriet Juf Elma Juf Harriet/juf 
Elma 

Juf Harriet Juf Harriet Boven meteen 
rechts, huidige lok. 

4 Juf Mieke/Juf 
Esther 

Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke Boven links, 
huidige lok. 

5a (was groep 4 
boven) 

Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina Nieuwbouw 
boven links 

5b (was groep 4 
beneden) 

Juf Eline Juf Eline Juf Eline/juf 
Mariska 

Juf Mariska Juf Mariska Nieuwbouw 
boven middenin 

6 Juf Rita Juf Rita Juf Froukje Juf Froukje Juf Froukje Naast pers. kamer, 
huidige lok. 

7 Meester Eric Meester Eric Meester Eric Meester Eric Juf Lisette Tegenover gr. 6, 

huidige lok. 
8 Juf Carla/ juf 

Heleen 
Juf Carla Juf Carla Juf Heleen Juf Heleen Tegenover 

leerplein 
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Voor juf Sanne hebben we inmiddels een nieuwe juf benoemd. Na de zomervakantie zal juf Lianne 
Versluis in groep 3 gaan werken. Juf Lianne werkt al voor de PCPO in Lekkerkerk. Daar heeft zij 
nu ook groep 3. Fijn dat we een ervaren juf terugkrijgen in groep 3. Verderop in de maandbrief 
zal zij zich verder voorstellen. We hopen dat juf Lianne het snel naar haar zin gaat krijgen bij ons 
op school. 
 
Zoals u weet starten we komend schooljaar de 11e groep op. Hier kwam een fulltime baan voor 
vrij. Hierin is juf Henriëtte de Jong benoemd. Zij had al een benoeming binnen de PCPO. Dit 
schooljaar werkt ze nl. 2.5 dag in de Nemo groep. Inmiddels is dat wat meer geworden. Ze heeft 
haar duale studie aan de Driestar inmiddels afgerond en is nu een gediplomeerde juf. Fijn dat we 
een inmiddels vertrouwd gezicht kunnen behouden op de Ichthusschool in deze vacature. 
 
Het zwangerschapsverlof van juf Alinda loopt door tot aan de herfstvakantie. Zij zal dan 
vervangen worden door juf Mariska. Tot aan de herfstvakantie zal juf Eline 3 dagen in groep 5a 
werken en juf Mariska 2 dagen. 
 
Juf Esther verwacht haar tweede kindje. Dit is heel mooi nieuws! We hopen dat alles goed met 
haar en haar kindje mag gaan. Juf Esther zal komend schooljaar, als alles goed mag gaan, pas na 
de voorjaarsvakantie starten. We zijn op dit moment bezig met de vervanging daarvoor te 
regelen. 
 
Geertje de Groot zal op woensdag om de week en op vrijdag administratieve werkzaamheden 

uitvoeren bij ons op school. 

 

Juf Jacqueline zal dezelfde uren blijven werken komend schooljaar als onderwijsassistent in groep  

4-8 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Ilse Marije zal ook dezelfde uren blijven  

werken als onderwijsassistent in groep 1-3 op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Geerard Siereveld is op maandag om de week en donderdag van 10.00-15.00 uur op vrijwillige  

basis conciërge bij ons op school. 

 

Ondergetekende zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag directiewerkzaamheden 
uitvoeren. 
 
In de laatste kolom kunt u lezen in welk lokaal uw kind komend schooljaar les gaat krijgen. Dit is 
ook onder voorbehoud. De nieuwbouw moet dan wel op tijd klaar zijn. We gaan er nog steeds 
vanuit dat dit op tijd gehaald wordt.  
 
De definitieve leerling verdeling zal 10 juli met alle ouders gedeeld worden. 
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Voorstellen juf Lianne 
Mijn naam is Lianne Versluis en ik woon met mijn man en onze vier kinderen in een oud 
boerderijtje in Bergambacht. Op dit moment werk ik met veel plezier 3 dagen per week in groep 3 
op de Eben-Haëzer in Lekkerkerk. Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie 
op de Ichthusschool les te gaan geven in groep 3. Een nieuwe baan op een 
mooie, christelijke school met een groot team. Ik heb er enorm veel zin in! 
Groep 3 vind ik een leuke groep om les te geven. De kinderen zijn vaak open 
en enthousiast. Ze houden van leren èn spelend leren. De enorme 
ontwikkeling die de kinderen maken bij het leren lezen, schrijven en rekenen 
in groep 3 geven mij veel plezier in mijn werk. Naast mijn baan als juf in 
groep 3, geniet ik op mijn vrije dagen van onze kinderen, onze shetlanders 
en ons pas geboren veulentje. Voor nu een hartelijke groet en tot na de 
zomervakantie! Lianne Versluis 
 
 

Bijdrage van de MR 

Ridder in de orde van Kanjers! 

Vanuit de Medezeggenschapsraad willen u, ouders van de Ichthusschool, 
bedanken voor uw inzet tijdens de thuiswerkweken. We zijn trots dat het u 
lukte om uw eigen baan, uw gezin, uw huishouden en het thuisonderwijs aan 
de kinderen te combineren. Misschien ging dat niet altijd vanzelf; terwijl u 
eigen verplichtingen moest nakomen, moest u zich verdiepen in 
onbekende lesmethodes. U legde die som waarschijnlijk niet zo uit als 
de juf of meester en uw kind vond u misschien veel te streng. 
Thuiswerken en thuisonderwijs zijn niet de meest gelukkige 
combinatie, maar u heeft dit toch maar gedaan! Daardoor zien we 
dat er ook kinderen gegroeid zijn in deze periode; door de 
individuele aandacht hebben ze sprongen gemaakt met 
bijvoorbeeld lezen of zelfstandig werken. Dank u wel! U bent een 
Kanjer! 

 
 
 
D.V. mei-juni 

 

 
 
 

10 juni Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 – 8. Deze gaat niet door! 

23 juni MR vergadering 19.30-21.30 uur 

25 juni GMR vergadering 

1 juli Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij 

2 juli 
Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 – 4. Deze gaat niet door! 
Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur.  Deze gaat niet door! 

3 juli  Maandbrief 10 verschijnt deze dag 
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Op 12 mei was de laatste van de 4 vergaderingen van de School Advies Raad. Eén van de ouders 
sloot dit overleg af met onderstaand lied. Een lied dat heel erg past in de tijd waarin we leven. 
Graag wil ik dit ook met u delen. 
 
Een toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music 
 
 
 
 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
 
 
Jaco Vink 


