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Laatste nieuws Ichthusschool 
Het schooljaar is bijna voorbij. Volgende week de laatste schoolweek. Altijd een bijzondere week 
met het afscheid van groep 8. Ook alle andere kinderen nemen afscheid van hun juf of meester. 
Voor de kinderen in groep 3-8 verandert er niet zoveel. Zij blijven met dezelfde kinderen in de 
klas. De kinderen die nu in groep 1-2 zitten worden verdeeld over de 3 kleutergroepen van 
komend schooljaar en groep 3. Deze ouders ontvangen een aparte brief bij de leerling verdeling. 
 
We eindigen dit schooljaar met 234 leerlingen. Er gaan 21 kinderen uit groep 8 van school af. In 
zomervakantie worden wel 9 kinderen 4 jaar. Zij zullen meteen na de zomervakantie starten. De 
school groeit dus gestaag door qua leerlingen aantal. Gelukkig heeft de gemeente meer krediet 
beschikbaar gesteld om de nieuwbouw te realiseren. Verderop in de maandbrief leest u daar meer 
over. 
 
Ook dit schooljaar zijn er weer heel veel (groot)ouders geweest die allerlei hand en spandiensten 
hebben uitgevoerd voor de Ichthus. Iedereen die in wat voor vorm dan ook zijn steentje daaraan 
heeft bijgedragen: Heel hartelijk bedankt!! Zonder u hadden we al die activiteiten niet kunnen 
doen. 
 
Zendingsdoel 
Met het laatste zendingsgeld worden de volgende doelen ondersteund: 
- Kindertehuis Oekraïne (via familie Copier) 
- Stichting Edukans (o.a. met de verkoop van de oude leesmethode groep 3 
- KWF kankerbestrijding 
 
Afscheid groep 8 
Groep 8 zal op woensdag 17 juli de musical 2x opvoeren. Vanaf 12.30 uur voor groep 4-7 en voor  
kennissen en buren en `s avonds voor alle ouders en collega`s. `s Avonds is er van 19.45 uur een 
inloop, de opvoering van de musical start dan om 20.15 uur. We hopen op een geslaagde 
afscheidsavond voor groep 8. 
 
Nieuwbouw nieuws 
Over de geplande nieuwbouw was onlangs een informatieavond voor de direct omwonenden. Er 
werd ingegaan op de ruimtebehoefte van de scholen, de plattegrond en de locatie (de huidige 
schuurtjes en de parkeerplaats). Hoe de buitenkant er uit komt te zien is nog niet bekend. 
Ook de verkeerssituatie werd besproken: veel omwonenden – en ook de ouders en personeel van 
de scholen – maken zich zorgen over de ontwikkeling van de verkeersstromen en hebben vragen 
over de parkeerruimte en de herinrichting van het gebied bij de nieuwe lokalen. Alle gemaakte 
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opmerkingen zijn genoteerd. Als de plannen echt concreet worden, dan komt er een vervolg op 
deze informatieavond. In Het Kontakt van 18 juni werd onderstaand stukje gepubliceerd: 
 

Thiendenland groeit als kool: vijf extra lokalen voor MFA Vogelweide 
SCHOONHOVEN • Om het ruimtetekort van de Ichthus en Koningin Emmaschool op te lossen, stelt de 
gemeente Krimpenerwaard een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van vijf lokalen 
op de locatie De Vogelweide. 
Deze multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Thiendenland II, die in het voorjaar van 2015 werd 
geopend, was al snel te krap door de forse toeloop van nieuwe leerlingen. 

Op dit moment is de nood al hoog. Een speellokaal en de buurtkamer worden permanent voor huisvesting van 
groepen gebruikt. De gemeente Krimpenerwaard geeft toe dat de beleidsbepalers zich enigszins hebben 
verkeken op de snelle groei van de nieuwbouwwijk Thiendenland II. Daarbij heeft de gemeente de wettelijke 
plicht om adequate onderwijsvoorzieningen te bieden. 

Permanent 
Na overleg met beide schoolbesturen heeft de gemeente voorgesteld om een permanent gebouw aan de rand 
van het schoolplein te plaatsen. 
Het ontwerp had nog wel wat voeten in de aarde, omdat het architectenbureau dat de Vogelweide 
ontwierp inmiddels failliet is. Niettemin is met hulp van een oud-werknemer een schets gemaakt waarin iedereen 
zich kon vinden. Het gebouwtje zou in de toekomst eventueel een andere bestemming kunnen krijgen als de 
scholen met krimp te maken krijgen. 

Pro Krimpenerwaard kon zich niet vinden in de 'rommelige procedure'. Fractievoorzitter Ad Struijs wees op 
parkeerproblemen en vreest meer verkeersbewegingen. Bovendien vond hij een gebouw bij de entree van De 
Vogelweide niet passend. 

Pieter Neven (SGP) achtte uitbreiding noodzakelijk. Hij verzocht de klachten van bewoners van de Fazantstraat 
– de enige toegangsweg voor auto's – serieus te nemen. "Er wordt nu al geklaagd." 

Draagvlak 
Wethouder Boere acht de huidige situatie 'ondoenlijk'. "We moeten iets doen. Dit voorstel heeft voldoende 
draagvlak." De raad stemde in met het krediet. De omgevingsvergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd. De 
gemeente en de scholen hopen in januari 2020 met de bouw te starten. Als alles naar wens verloopt zouden de 
nieuwe lokalen in april 2020 kunnen worden geopend. 
 

Bericht namens de gemeente Krimpenerwaard 

Geen geld om mee te doen? 
Wist u dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede? Deze kinderen willen graag meedoen aan  
activiteiten, maar hun ouders hebben hier niet genoeg geld voor. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  
zorgt ervoor dat kinderen toch kunnen meedoen.  
 
Elk kind kan sporten of muziek maken 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar  
te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve  
of creatieve les. 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een tussenpersoon,   
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of de welzijnsstichting. 
 
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.jeugdfondssportencultuur.nl. 
 
Bel met de gemeente als u vragen heeft 
Komt u er zelf niet uit? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.  
 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
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D.V. juli-augustus-september 

  
Zo aan het einde van het schooljaar zijn er veel zaken om dankbaar voor te zijn. Onderstaand lied 
past wat mij betreft daar goed bij. Het is Opwekking 733 `Tienduizend redenen tot dankbaarheid`. 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
 
 
Namens het team wens ik u en jullie een hele fijne vakantie toe, 
 
Jaco Vink

 

17 juli Afscheidsavond van groep 8  

19 juli Laatste schooldag, de kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit 

20 juli-1 sep Zomervakantie, alle leerlingen zijn deze 6 weken vrij 

2 sep Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

9 sep Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-8 

10 sep Studiedag voor alle personeelsleden, alle kinderen zijn deze dag vrij 

17+19 sep  
Kennismakingsgesprekken voor ouders en leerkrachten van groep 1-8. De 
kinderen van groep 6-8 zitten bij de gesprekken. Uitnodigingen volgen nog. 

24 sep Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4 

26 sep Ouderavond over de Kanjertraining in de gymzaal van 19.30-21.30 uur 


