
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1 

 

18 maart 2019 
 

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

Merellaan 1 
 

Laatste nieuws Ichthusschool 
Op de woensdagavond voor de voorjaarsvakantie hebben we `s avonds 
de projectweek met als thema `Bouwen en wonen` afgerond met een 
open avond voor alle belangstellenden. Fijn dat er zoveel belangstelling 
was om alles wat gemaakt is door de kinderen te komen bewonderen.  
Dank voor alle gastlessen en hulp bij de uitjes! Verderop in de 
maandbrief vindt u uit elke klas een foto. 
 

Op 5 maart hebben juf Esther en haar man Rik een dochter gekregen.  
Loïs is 5 weken te vroeg geboren en ligt samen met haar moeder nog in 
het ziekenhuis. We feliciteren de juf en haar man met dit prachtige 
wonder. Inmiddels gaat het met beiden gelukkig elke dag een beetje 
beter. Laten we hopen en bidden dat dit zo doorzet. 
 
Formatie 2019-20120 

Dit schooljaar zijn we met 9 groepen gestart 
en in november konden we de 10e groep opstarten. In november 2018 
vond het begrotingsgesprek plaats voor het kalenderjaar 2019. Daarin 
wordt o.a. besproken en bekeken met hoeveel groepen er dit 
kalenderjaar gewerkt kan worden. De PCPO investeert extra in de 
Ichthusschool i.v.m. de sterke groei. Zodoende is het mogelijk om met 
10 groepen te blijven werken, dus ook na de zomervakantie. Dit 
betekent dat we met relatief kleine groepen blijven werken. We zitten 
nu op een klassengemiddelde van nog geen 22 leerlingen per groep. 

We starten het nieuwe schooljaar met eenzelfde klassengemiddelde. Dit zijn zeer luxe aantallen, 
waar we erg dankbaar voor zijn! 
 
Op dit moment is al duidelijk dat we na de zomervakantie meteen met 3 kleutergroepen zullen 
starten. De verdere verdeling van groepen en leerlingen hangt o.a. af van het aantal 
aanmeldingen die we nog binnenkrijgen. Op dit moment zijn er al 30 nieuwe leerlingen aangemeld 
voor het nieuwe schooljaar. Hier zijn wij heel blij mee!  
 
Zijn er nog kinderen niet opgegeven? Geef dit dan z.s.m. aan bij de directie! We willen dit nl. 
graag op korte termijn weten. Wellicht is het nodig dat we lopende het volgende schooljaar nog 
naar een 4e kleutergroep toe groeien. Dit is afhankelijk van het aantal kleuters dat er nog bijkomt. 
Heeft u al een kind op de Ichthusschool zitten en is er nog een jonger broertje of zusje thuis? 
Meldt deze tijdig aan! Zodoende kunnen wij daar rekening houden richting de toekomst. U kunt 
een aanmeldingsformulier ophalen bij de directie. 
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Liedrooster 
25-29 maart     Liedboek 245 `k Wil u, o God, mijn dank betalen       
1-5 april           Psalm 133:3 OB  
8-12 april   Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt in             

 Jeruzalem    
15-19 april      Verschillende Paasliederen 
 
SAR  
Woensdag 6 maart heeft de SAR vergaderd. Het was de 1e dag van de 40 dagentijd en we zijn de  

vergadering dan ook begonnen met het lezen van een gedeelte uit 
Lukas waarin Jezus zijn discipelen vraagt om de paasmaaltijd klaar 
te maken. Veel christenen vasten in de 40 dagentijd. In die periode 
zien mensen van dingen af (snoep, vlees, sociaal media e.d.) met als 
doel om te verstillen en meer ruimte te maken voor God. Maar naast 
afzien, mag het juist een tijd zijn van omzien. Omzien naar de ander 
vanuit de liefde van Christus. Hiertoe mogen we elkaar oproepen. 
 
 

In de vergadering hebben we teruggekeken op de kerstvieringen op de Rank en de Ichthus. Op  
beide scholen was er veel belangstelling voor de viering. We hebben met elkaar de mooie  
aspecten hiervan gedeeld en ook tips voor een volgende viering. We hebben vooruit gekeken naar  
de biddagviering, paasviering en pinksterviering. Daarbij stemmen de identiteitscommissie van  
school en de SAR af hoe zij elkaar kunnen ondersteunen. Wellicht dat u als ouder één van de SAR  
leden zult ontmoeten als u binnenkomt bij een viering of hen op een andere manier bezig ziet. 
Vervolgens hebben we gesproken over de aanwezigheid van SAR leden bij sollicitatiegesprekken  
en hoe dit vorm te geven bij tijdelijke contracten.  
 
Op maandag 15 april zal de SAR een maaltijd verzorgen voor de leerkrachten op de Rank, waarin  
we elkaar willen ontmoeten en beter leren kennen.  
 
En tot slot: onze voorzitter, Marco van Duuren, kan geen genoeg krijgen van de SAR en heeft  
aangegeven voor vier jaar te willen verlengen! 
 
Petra Bogaard 
 
 

Keuze nieuwe methodes 
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn 2 werkgroepen bezig geweest 
met het uitzoeken van een nieuwe methode voor sociale vaardigheden 
voor groep 1-8 en een nieuwe leesmethode voor groep 3. Beide 
werkgroepen hebben hun onderzoek afgerond. Er zijn zichtzendingen 
bekekenen, presentaties gegeven door uitgeverijen op een studiedag, 
lessen uitgeprobeerd en alle leerkrachten zijn betrokken in het keuze proces. Ik kan u melden dat 
we volgend schooljaar voor sociale vaardigheden de Kanjertraining gaan invoeren in groep 1-8. 
De nieuwe leesmethode in groep 3 wordt Veilig Leren Lezen, de Kim versie. Ook deze methode zal 
volgend jaar worden ingevoerd. 
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Om met de Kanjertraining te werken, dien je als leerkracht in totaal 5 cursusdagen te volgen. Op 
30 augustus en 10 september zullen we als team tijdens de eerste 2 studiedagen de eerste 2 
cursussen volgen. Vanaf dat moment zullen de lessen van de Kanjertraining gegeven worden in de 
klassen. Er zal door de Kanjertraining ook een ouderavond georganiseerd worden. Deze staat 
gepland op 26 september. Ook zullen er door de Kanjertraining 3 lessen verzorgd worden in 3 
verschillende klassen. Op 6 december staat de 3e studiedag 
gepland en in jaar 3 en 5, na invoering, de 4e en 5e 
studiedag. Zoals u merkt is dit een gedegen methode om 
leerkrachten de juiste eenduidige tools te leren en om 
kinderen de juiste sociale vaardigheden bij te brengen. We 
vinden het belangrijk om dit op een eenduidige en 
duidelijke wijze neer te zetten. Ook vinden wij het 
belangrijk dat u betrokken wordt bij deze eenduidige 
manier van aanbieden van deze lessen. Daarom wordt deze 
ouderavond georganiseerd. Ik zal hier op een later moment 
op terugkomen.  
 
Parro 
Na de kerstvakantie hebben we 2 maanden met u een pilot gedraaid met de Parro app. Alle 
ouders zijn inmiddels gekoppeld aan deze app. Vanuit de klassen worden er zeer regelmatig 
foto`s en berichten met u gedeeld. Inmiddels zijn ook de eerste agenda`s binnen Parro 
aangemaakt en hebben de leerkrachten van groep 8 de ouders voor VO gesprekken uitgenodigd 
via Parro.  
Ik heb alleen maar enthousiaste verhalen gehoord zowel van de leerkrachten als de ouders. We 
hebben dan ook besloten met Parro door te gaan. Inmiddels hebben we ook een aantal afspraken 
binnen het team over Parro gemaakt. Wel handig als u ook daarvan op de hoogte bent. Het gaat 
om de volgende afspraken: 

 Huiswerk wordt door de leerkracht in de agenda van Parro gezet i.p.v. op de website. 

 We zullen de gespreksplanning tijdens de 

rapportenavonden voortaan via Parro laten verlopen in 

februari en juni. 

 Parro wordt alleen gebruikt om te communiceren vanuit 

de school. Ouders kunnen niet terug reageren. 

 Alle leerkrachten zijn nog steeds via de mail te bereiken, 

zie schoolgids voor alle mailadressen. 

 Maandbrieven blijven op dezelfde manier verschijnen en 

zullen ook op de website te zien zijn.  

 

 

Thuiswerkversie Ambrasoft / Mijnklas 
Al heel wat jaren wordt het programma Ambrasoft/Mijnklas gebruikt op de Ichthusschool voor o.a.  
rekenen en spelling. Hier hoort ook een thuiswerkversie bij, zodat kinderen ook thuis kunnen  
oefenen. We hebben besloten dit vanaf groep 3 beschikbaar te stellen voor de kinderen en  
ouders die dit willen. Je krijgt dan van de leerkracht een overzicht met stappen hoe je kunt  
inloggen en een inlogcode per kind. In sommige klassen is dit al een keer uitgedeeld. Heeft u nog  
geen inlogcode of bent u deze kwijt, stuur dan een mailtje naar de leerkracht van uw kind. De  
leerkracht zal dan de inlogcode meegeven aan uw kind. 
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Wandelen voor water 
Op 15 maart hebben de kinderen van groep 7-8 een gastles 
gekregen over Wandelen voor Water. Alle 266 groep 7-8 
kinderen uit Schoonhoven doen mee met dit project. Op 20 
maart zullen zij met 6 liter slootwater 6 km door Schoonhoven 
lopen. De kinderen van groep 7-8 zijn deze dagen druk bezig 
om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor 
vluchtelingenkampen in Nigeria voor schoon drinkwater en 
toiletten. ZOA zet zich in om hierin verbetering in aan te 
brengen. Ook het zendingsgeld is deze weken voor ZOA.  
 
 
Koningsspelen 
Voor groep 1-3 is de planning als volgt: 
Op vrijdag 12 april is de Koningsspelen. We beginnen met het Koningsontbijt waarbij we met 
elkaar een broodje eten. Daarna zullen groep 1-3 onder begeleiding van 
ouders in groepjes de wijk in gaan voor een vossenjacht. Na de vossenjacht 
mogen de kinderen met zelf meegebracht speelgoed in de klas spelen. Het 
tienuurtje wordt verzorgd door school. Wel graag lunch meegeven voor die 
dag!  

De commissie Koningsspelen gr. 1-3: juf Eline, juf Jolanda, juf Harriet en juf Alinda 
 
Voor groep 4-8 is de planning als volgt: 
De Koningsspelen zullen dit jaar op vrijdag 12 april gehouden worden. Deze worden, net als vorig  
jaar, voor groep 4 t/m 8  gezamenlijk georganiseerd met de andere scholen uit Schoonhoven. Alle  
kinderen starten met het Koningsontbijt om 8.30 uur in de klas en zijn deze dag gewoon om 14.00  
uur uit. Meer informatie volgt nog per klas via een mail van de leerkracht over deze dag. 
 

De commissie Koningsspelen gr. 4-8: juf Mieke, juf Martina en juf Froukje 
 
 
Paasviering  
Op woensdagavond 17 april zullen we een Paasviering houden met alle kinderen, ouders en 
belangstellenden in De Hoeksteen in Schoonhoven. De dienst begint om 19.00 uur. We rekenen 
op uw komst, inloop vanaf 18.45 uur.  

Thema is: God kiest, God redt, …kies jij ook? 
 
"Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van  
het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de  
stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te  
dragen "  

"Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op 
pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we 
inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis. " 

"Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige 
keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het 
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paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons 
geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We 
mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor 
ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak 
jij?"  

Paascommissie juf Froukje, meester Eric, juf Eline 

 

 

Planning vakantie en studiedagen nieuwe schooljaar 
Inmiddels is de planning van alle vakantie en studiedagen voor komend schooljaar vastgesteld. De 
MR heeft hier ook goedkeuring over gegeven. Hieronder treft u de planning: 
  

Studiedag din. 10 september 
Herfstvakantie 21-10-`19 t/m 25-10-`19  
Studiedag vr. 6 december 
Kerstvakantie 23-12-`19 t/m 3-1-`20  
Studiedag don. 20 feb 
Voorjaarsvakantie 21-2-`20 t/m 28-2-`20  
Studiedag ma. 30 mrt. 
Paasvakantie 10 + 13 april 
Meivakantie 27-4-`20 t/m 8-5-`20  
Hemelvaartvakantie 21-5-`20 t/m 22-5-`20  
Pinkstervakantie 1-6-`20  
Studiedag woe. 1 juli 
Zomervakantie 20-7-`20 t/m 28-8-`20 
 
 
Afscheid Juf Wilma 
Zoals al eerder via de mail aangegeven gaat juf Wilma onze school verlaten per 1 mei. Ze wordt 
dan directeur van de Elimschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. We vinden het ontzettend jammer 
dat ze weggaat, maar gunnen haar deze stap ook heel erg. Op 18 april, de donderdag voor de 
vakantie zal ze voor het laatst bij ons op school zijn. Tussen 14.00-15.00 uur bent uitgenodigd om 
haar de hand te schudden. Op dit moment loopt de interne sollicitatieprocedure.  
 
De grote rekendag 
Woensdag 3 april is de landelijke grote rekendag. Het thema van 
deze rekendag is: Uit verhouding. Na de gezamenlijke start in de 
gymzaal werken we de hele ochtend aan het ontwikkelen van begrip 
van verhoudingen in dagelijkse situaties, het oplossen van 
(eenvoudige) verhoudingsproblemen en het vergelijken van 
(eenvoudige) verhoudingen. Dit doen we door te ervaren, erover te 
praten, te knippen, te plakken. 
 
Juf Mieke 
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Bericht van de gemeente 
Iedereen moet kunnen meedoen, ook als er weinig geld is 
Sommige ouders en kinderen willen graag meedoen aan activiteiten, maar hebben niet genoeg  
geld om de kosten te betalen. In sommige situaties kunnen deze ouders een tegemoetkoming  
aanvragen.  
 
Tegemoetkomingen voor gezinnen met een laag inkomen 
In de folder Tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen leest u welke  
mogelijkheden er zijn. Zo kunnen ouders in sommige situaties een fiets of een computer  
aanvragen voor hun kind. Ook zijn er regelingen zodat uw kind sporttraining of muziekles kan  
volgen.  

 
Berekentools helpen u op weg 
Via www.berekenuwrecht.nl van het Nibud kunt u nagaan of uw inkomen zo laag is dat u mogelijk  
een tegemoetkoming kunt aanvragen. Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij het in  
balans brengen van uw financiën? Via www.startpuntgeldzaken.nl/krimpenerwaard kunt u een  
geldplan invullen dat u helpt bij het op orde brengen van uw geldzaken. Zo kunt u bijvoorbeeld  
via een geldplan sparen voor de studie van uw kind en is er een geldplan dat u helpt om beter  
rond te komen.  
 
Bel met de gemeente als u vragen heeft 
Komt u er zelf niet uit en heeft u een vraag over een  
tegemoetkoming of een geldplan? Bel dan  
met de gemeente via telefoonnummer 140182.  
 
 
 
 
 
 
 
D.V. in maart-april 

 

 

20 maart Wandelen voor water 12.00-14.00 uur door groep 7-8 

22 maart Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen 

28 maart GMR vergadering 

1 april 
Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen zijn deze dag vrij. Dit is 
geen geintje!! 

3 april Grote Rekendag op de Ichthusschool 

10 april Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen 

12 april Koningsspelen 

15 april GMR vergadering 

16 april Maandbrief 8 verschijnt deze dag 

16-18 april Cito eindtoets groep 8 

17 april 
Paasviering in De Hoeksteen, aanvang 19.00 uur voor alle kinderen en 
belangstellenden. 

19 april-3 mei Paas- en meivakantie 

https://www.berekenuwrecht.nl/
http://www.startpuntgeldzaken.nl/krimpenerwaard
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Ik wil deze maandbrief afsluiten met een gedicht: 

 

Luister……. 

De wind fluistert Zijn wijze woorden. 

De storm buldert Zijn grote daden. 

De zee herhaalt steeds Zijn akkoorden 

De regen volgt Zijn rechte paden 

 

De morgen bekleedt zich met Zijn licht. 

De avond vlucht weg voor Zijn ogen. 

De schemer verstilt voor Zijn gezicht. 

De nacht aanbidt Zijn alvermogen. 

 

Luister, 

Hij is overal, 

omdat Hij overal wil zijn. 

 

Zie, 

ervaar Hem in `t heelal 

 

Wordt stil, 

 

Kijk stil, 

 

Wordt mens 

 

Wordt klein. 

 

Luister……  

    

Namens het team,   

 

Jaco Vink 


