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Laatste nieuws Ichthusschool 
 

 
We kijken terug op een zeer bijzonder schooljaar. Een jaar 
waarin de kinderen voor het eerst thuisonderwijs hebben 
gekregen en waarin wij geleerd hebben hoe dit vorm te 
geven. Het is ook periode waarvan we hopen dat het 
eenmalig is. Dank voor de inzet van uw kant dit 
schooljaar! Dank voor het invullen van de 
oudervragenlijsten. Dit heeft heel veel positieve reacties 
opgeleverd en ook aandachtspunten voor als het 
thuisonderwijs nog eens nodig zou zijn.  
 
Op 5 juni heeft juf Alinda en haar man Gino een prachtige 
dochter gekregen. Ze heeft de naam Sara gekregen. Wat 
fijn om horen dat het goed gaat met ze! We feliciteren juf 
Alinda en Gino met dit prachtige wonder! 
 
Aan het eind van dit schooljaar gaan we afscheid nemen 
van 2 juffen. Juf Janneke gaat met pensioen. Juf Sanne 
heeft een baan dichterbij huis gevonden, waardoor ze niet 
elke dag 2 uur hoeft te reizen. Beide juffen zullen we 
komend schooljaar enorm gaan missen! Verderop hebben 

beide juffen nog enkele afscheidswoorden geschreven. We wensen beide juffen Gods zegen toe 
op hun verdere levensreis. 
 
Inmiddels is de vervanging van het zwangerschapsverlof 
van juf Esther geregeld. Juf Dineke Zweere, die nu nog 
werkzaam is op De Rank, zal juf Esther van de 
zomervakantie tot de voorjaarsvakantie vervangen. We 
hopen dat juf Dineke zich snel thuis mag voelen op de 
Ichthusschool. Verderop in de maandbrief zal zij zich 
voorstellen.  
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Afscheidswoorden juf  
Het is zover….. 
 
Februari 1976: Ik solliciteer naar een baan  
als juf in Schoonhoven. Ik was nog niet  
eens afgestudeerd, maar werd wel  
aangenomen. In augustus begon ik als juf  
van klas 1 op de Maranatha school. Later,  
na de geboorte van onze kinderen, kwam ik  
terecht op de Rehoboth school. Deze twee  
scholen werden samen De Rank, waar ik  
ook nog werkzaam was. In 2002 stapte ik over op de Ichthusschool. Al die jaren heb ik met  
plezier gewerkt. Maar nu is het zover: Ik ga na de zomervakantie met pensioen! Wat zal ik het  
missen: de kinderen, de ouders en natuurlijk de collega’s. Allemaal heel hartelijk bedankt voor al  
die jaren en het gaat jullie allen goed! 
 
Hartelijke groet, Janneke Hagoort. 
 
 
Beste kinderen en ouders, na een aantal mooie jaren op de Ichthusschool, neem ik eind van dit  
schooljaar afscheid van jullie. Ik heb het hier zeker nog naar m’n zin, maar de reisafstand tussen  
Dordrecht en Schoonhoven wordt voor mij toch te groot. Na de zomervakantie begint voor mij  
een nieuw avontuur in een onderwijsbehandelgroep op het SBO. Ik wil alle ouders en kinderen  
bedanken voor de goede momenten die we met elkaar hebben gehad. Ik neem veel mooie  
herinneringen mee: het lesgeven, de feestjes die ik hier heb gevierd, alle knuffels, de grapjes, de  
gesprekken en de uitjes die we hebben ondernomen. Bedankt voor alles wat ik van jullie heb  
mogen leren. Ik wens jullie toe dat jullie een school met een hart voor elkaar mogen blijven!  
 
Groetjes, juf Sanne 

 

Voorstellen juf Dineke 
 
Beste ouders, 
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ga per ingang van het nieuwe schooljaar werken in de 
klassen van juf Marja en juf Mieke. Mijn naam is Dineke Zweere-Hoorn. Ik ben 54 jaar en ik ben 
getrouwd met Gerrit Jan Zweere. We hebben twee dochters, Anouk en Anneloes, van 22 en 19 

jaar. We wonen in Langerak, langs de dijk, tegen Tienhoven aan. We wonen 
in het voorste gedeelte van een boerderij met een grote tuin. Ik kom 
oorspronkelijk uit Wanneperveen, dat ligt dicht bij Giethoorn. Dat is nog wel 
wat te horen aan mijn accent. Ik heb gewerkt in Meppel, Ameide en het 
afgelopen jaar op de Rank in Schoonhoven. Ik heb gewerkt in de 
kleutergroepen en in de groepen 3 en 4. Mijn hobby's zijn: wandelen, lezen, 
zelf kleding maken en creatief bezig zijn. Ik heb veel zin om op de Ichthus te 
gaan werken en hoop daar een fijne tijd te hebben. 
 

 
Met vriendelijke groeten,   Dineke Zweere  



 
 

 
  3 3 

2872 AM  Schoonhoven 0182 383552 directie@pcb-ichthusschool.nl 
 

Merellaan 1 
 

 
Schoolvakanties 2020-2021 
De schoolvakanties en studiedagen voor komend 
schooljaar zijn inmiddels vastgesteld, zie het 
overzicht hieronder. Hieronder nogmaals het 
overzicht dat in april ook al is verspreid. Alle 
kinderen zijn deze dagen vrij. 
    
19-23 okt. 2020   Herfstvakantie 
Do. 3 dec. 2020   Studiedag 
21 dec. 2020 - 3 jan. 2021  Kerstvakantie 
Wo. 20 jan. 2021   Studiedag 
Vr. 19 feb. 2021   Studiedag 
22-26 feb. 2021   Voorjaarsvakantie 
Vr. 2 april en ma. 5 april 2021 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
di. 6 april 2021   Studiedag 
26 april – 7 mei 2021  Meivakantie 
Do. 13 + vr.14 mei 2021  Hemelvaartvakantie 
Ma. 24 mei 2021   Tweede Pinksterdag 
Ma. 21 juni 2021   Studiedag 
Ma 19 juli - 27 aug. 2021  Zomervakantie 
 
Het complete jaarrooster is inmiddels ook opgesteld. U vindt dit achter in de nieuwe jaargids. 
Tevens staat het ook nog los op onze website: `PCB Ichthus – informatie – jaarrooster 2020-
2021` 
 
Jaarverslag 2019 PCPO Krimpenerwaard 
Op onze website kunt u onder `Actueel - Nieuws` in het kort het jaarverslag 2019 van de 8 
scholen van de PCPO Krimpenerwaard lezen. Het volledige jaarverslag is te lezen op de website 
van de PCPO: https://www.pcpokrimpenerwaard.nl 
 
Schoolplan 2020-2024 
Dit schooljaar liep de schoolplanperiode 2016-2020 af. Dit betekent dat we dit schooljaar een 
nieuw schoolplan hebben opgesteld voor de periode 2020-2024. Als input voor dit plan heeft het 
schoolplan van het afgelopen schooljaar gediend. Ook de tevredenheidspeilingen onder alle 
ouders, kinderen van groep 6-8 en de leerkrachten, het laatste inspectie rapport en het koersplan 
van de 8 scholen van de PCPO hebben daarin bijgedragen. Inmiddels hebben we het nieuwe 
schoolplan opgesteld met het team, heeft het college van bestuur goedkeuring gegeven en heeft 
de MR ingestemd met dit plan. Dit schoolplan kunt lezen op onze site onder: `PCB Ichthus – 
informatie – schoolplan`. Het plan begint met een inleidende tekst. Vanaf pagina 9 leest u de 
specifieke ontwikkelingen die de Ichthusschool de komende jaren wenst door te maken. Het is 
een groeidocument geworden. Inmiddels zijn alle leerkrachten verdeeld over alle ontwikkelingen, 
zoals u kunt lezen. Op de studiedag van 28 augustus zullen we dit schoolplan verder gaan vullen. 
Dan wordt duidelijk welke doelen we per ontwikkeling willen halen. Ook zal er dan een tijdpad aan 
verbonden worden.  
 

https://www.pcpokrimpenerwaard.nl/
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Pluspunt 
Dit schooljaar heeft een werkgroep van 4 
personeelsleden het voortouw genomen in het 
uitzoeken van een nieuwe rekenmethode voor 
groep 1-8. Eerst is er een gezamenlijke visie 
opgesteld met het team. Vervolgens zijn de 
nieuwste rekenmethodes bekeken die aan deze 
visie voldoet. Er zijn 2 zichtzendingen 
aangevraagd. Deze zijn uitgeprobeerd in de 
groepen en/of heel goed bekeken. Er is een 
werkbezoek gebracht aan 2 collega scholen van de PCPO die dit schooljaar met deze 2 methodes 
zijn gestart. Uiteindelijk is er gekozen voor Pluspunt. We zullen deze methode op papier invoeren 
in groep 3 en digitaal in de hogere groepen. Dit betekent dat de kinderen in die groepen geen 
lesboeken en werkboeken meer hebben voor rekenen. Na de instructie verwerken de kinderen de 
sommen meteen op hun eigen laptop. Grote Pluspunten zijn: de kinderen krijgen meteen 
feedback op hun werk en je kunt sneller en makkelijker differentiëren qua niveau. De leerkracht 
besteed zijn tijd niet meer aan nakijkwerk, maar aan het analyseren van het gemaakte en al 
nagekeken rekenwerk en zet daar passende vervolgacties op per kind. 
 
Wonderlijk gemaakt 
Dit schooljaar hebben we de Kanjertraining ingevoerd om kinderen nog meer/beter sociale 
vaardigheden te leren. We merkten dat in deze methode weinig aandacht besteed wordt aan 
seksuele vorming. De werkgroep, die afgelopen schooljaar de Kanjertraining heeft uitgezocht, 
heeft zich ook hierin verdiept. Uiteindelijk hebben we als team besloten om `Wonderlijk gemaakt` 
in te voeren komend schooljaar. Voor groep 1-6 zijn dat drie lessen op jaarbasis en voor groep 7-
8 zeven lessen op jaarbasis. Over deze methode is een ouderfolder uitgebracht. De gescande 
versie is te vinden op onze website. U vindt deze onder `PCB Ichthus – Informatie – 
Kanjertraining/Wonderlijk` gemaakt. 
 
Jaargids 2020-2021 
Elk schooljaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar de jaargids. Hier vindt u o.a. de 
mailadres van alle collega`s, het gymrooster en heel veel andere belangrijke informatie. Dit jaar 
zal de jaargids niet meer op papier uitgegeven worden (na instemming van de MR), maar alleen 
nog digitaal in te zien zijn. De jaargids is te vinden op onze website onder `PCB Ichthus – 
Informatie – Jaargids`. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage 
Elk schooljaar wordt aan u vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Op pagina 11 in de jaargids leest u 
daar meer over. Dit schooljaar zijn, door de uitbraak van het coronavirus, de schoolreizen niet 
doorgegaan. De leerlingen die nu in groep 0,1,2 zitten, hebben een voucher mee naar huis 
gekregen van de Avonturenboerderij. Zij kunnen dus met hun ouders de schoolreis alsnog 
beleven. Dit schoolreisje was nl. al betaald, vandaar deze oplossing. De kinderen in groep 3-8 zijn 
niet op schoolreis gegaan. Met deze ouders wordt het bedrag komend schooljaar verrekend als 
opnieuw om de vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. De ouders van groep 8 krijgen een deel van 
het bedrag, dat normaal aan het schoolreis besteed wordt, teruggestort. Onze administratief 
medewerkster, Geertje de Groot, zal dat komend schooljaar allemaal verwerken. 
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Nieuwbouwontwikkelingen 

25 mei is de nieuwbouw gestart. In een recordtempo is er een nieuw schoolgebouw neergezet. 17 
juli zal de nieuwbouw worden opgeleverd. Dan is er 39 dagen dagen aan dit nieuwe 
schoolgebouw gewerkt…… Wij, als team van de Ichthus, vinden het een heel mooi schoolgebouw 
geworden. We hebben enorm veel zin om komend schooljaar met 3 groepen daar te gaan 
werken.  
Heel veel dank is verschuldigd aan de gemeente Krimpenerwaard die dit alles financierde, Dennis 
Kuijlenburg die namens  Ben van der Vlist Adviesburo bij alle overleggen aanwezig was en alle 

betrokkenen goed heeft geadviseerd en aannemer Hodes die alles zo snel heeft uitgevoerd.  
We hebben ruim tweeënhalf jaar in goed overleg met alle partijen dit kunnen realiseren. Telkens 
ging dit in goede harmonie en op een constructieve manier. Fijn om dit project op deze manier nu 
te kunnen afronden.  
Inmiddels kunt een fotorapportage zien van de bouw op de startpagina van onze website. Ook is 
daar een link te vinden naar een timelapse filmpje van het plaatsen van de modules. 
 

D.V. april-mei 

 

Ik wil de laatste maandbrief van dit schooljaar afsluiten met onderstaande: 
Daar ga ik voor 
Je hoeft voor Mij niet goed te wezen 
in wat de wereld van je vraagt.  
Wordt maar goed in het vergeven 
zorg maar dat je daarin slaagt. 
 
Nee, ik wil geen supermensen 
volgens de menselijke maat. 
Ik kijk anders, ik kijk naar 
hoe ver je met die ander gaat. 
 
Wordt maar goed in elkaar vertrouwen 
verleg daarin steeds de grens. 
Oefen maar in jezelf te geven 
aan die andere medemens. 
 
Word maar vaardig in het kijken 
en het luisteren met je hart. 
Train je in het elkaar helpen 
leer maar troosten bij veel smart. 
 
Kind, Ik wil je `t zo graag leren 
volg Mij maar in alles na. 
In mijn rapport daar staan geen cijfers 
`t is de Liefde waar Ik voor ga.    Een hele fijne vakantie toegewenst!! 
 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
Jaco Vink 

20 juli-28 aug Zomervakantie, alle kinderen zijn deze 6 weken vrij 

31 aug. Op deze dag verwachten we alle kinderen weer op school. 

1 sep. Maandbrief 1 verschijnt deze dag. 


