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Laatste nieuws Ichthusschool 
Op 8 april is juf Ilse Marije bevallen een prachtige dochter. Ze heeft 
de naam Tessa gekregen. We feliciteren juf Ilse Marije, haar man 
Niels en dochter Dora met dit prachtige wonder! Fijn om te horen en 
te zien dat alles goed gaat met beiden. Afgelopen maandag hebben 
we ze al mogen bewonderen op school. 
 
Tot nog toe zijn we heel dankbaar dat er op dit moment zo weinig 
besmettingen zijn onder kinderen en collega`s. Nu ik dit schrijf, weet 
ik dat dit over 5 minuten anders kan zijn. Eén telefoontje kan alles 
heel erg doen veranderen. Voordat je het weet, zitten er klassen thuis 
en moet er thuis gewerkt worden. Fijn dat het afgelopen weken goed 
gaat! Laten we dit proberen zo te houden! 
 
Heel veel (leuke) dingen zijn dit schooljaar al niet doorgegaan door 
corona. De lijst wordt helaas alleen maar langer: Geen vieringen in de 
kerk, geen Kliederkerk, geen gymlessen in de gymzaal, geen 
Koningsspelen, geen schoolvoetbal, geen Wandelen voor Water, geen open avond n.a.v. de 
projectweken en ook geen schoolreis. Om moedeloos van te worden!!  
 

Over de gymlessen wil ik wat meer 
toelichten. De gemeente heeft de 
zaal al enige tijd vrijgegeven. Toch 
hebben we nog steeds als team 
besloten om nog geen gymlessen 
in de gymzaal te geven. We vinden 
het te risicovol om dit binnen te 
doen. Na de meivakantie zullen we 
dit wederom gaan overwegen. 
Gelukkig wordt het weer beter en 
worden de grasvelden in de buurt 
ingezet om gymlessen te geven. 
Zodoende kunnen er toch 
gymlessen gegeven worden. 
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We hebben ook gekeken naar wat wel kan. Daarom 2 mooie vooruitzichten om alvast te delen: 
1. 25 juni zal een feestelijke dag worden voor de hele school. Deze dag zullen we stilstaan bij 

de pensionering van juf Rita en juf Elma. 

2. Op 29 juni willen we een sportieve dag organiseren voor alle kinderen. De Emmaschool 

heeft dan een studiedag. Zodoende kunnen wij de gehele dag het schoolplein gebruiken. 

Hopelijk kunnen deze 2 dagen wel doorgang vinden. T.z.t. hoort u er meer over. 

Fijn om zien dat de kiss and ride zone veelvuldig gebruikt wordt. Ik hoor en zie dat het regelmatig  
voorkomt dat de kiss and ride zone als parkeerplaats gebruikt wordt. Dit is natuurlijk niet de  
bedoeling. Dit komt de doorstroming niet ten goede. Wilt u met uw kind het plein oplopen,  
parkeer dan uw auto in één van de parkeervakken. De kiss and ride zone is om even kort te  
stoppen en weer verder te gaan. 
 

 
 
Liedrooster 
10-14 mei Liedboek 245  `k Wil U o God mijn dank betalen 
17-21 mei Psalm 141:1  U, Heer, U roep ik, U geldt mijn smeken 
24-28 mei Opwekking 717 Stil, mijn ziek wees stil 
31 mei- 4 juni Liedboek 663  Al heeft Hij ons verlaten 
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Benoeming nieuwe collega 
Afgelopen periode heeft de sollicitatiecommissie (meester Eric, juf Carla, Petra Bogaard namens 
de SAR en ondergetekende) een sollicitatiegesprek gevoerd met een kandidaat die een open 
sollicitatiebrief had gestuurd voor de vacature in groep 6 of 7. Afgelopen week heeft diegene een 
proefles gegeven. Tussendoor zijn 2 referenties nagetrokken. Unaniem zijn we van mening deze 
kandidaat te willen benoemen. Gesprek, referenten en proefles waren allen nl. zeer positief. 
Inmiddels heeft deze kandidaat deze fulltimebaan geaccepteerd in groep 6 of 7.  
 
Hieronder zal hij zich verder voorstellen: 
 
Mijn naam is Pieter Meijer, 29 jaar, en woon in Bergambacht. Daar woon ik samen met mijn  
vrouw Cindy. Wij hebben 2 kinderen, een 'dochter' Emma (11 jaar) en een zoontje Sascha (1  
jaar). Emma is de dochter van mijn vrouw. Cindy's toenmalige vriend is verongelukt toen ze  
zwanger was. Het voelt voor mij dus wel als mijn lieve meid, terwijl ik niet haar officiële vader  
ben.  

 
Momenteel ben ik werkzaam op De Gideonschool in Nieuwerkerk ad IJssel en geef ik les in de 
bovenbouw. Hier werk ik inmiddels 7 jaar met veel plezier. Na de zomervakantie start ik op de 
Ichthusschool. Ik zal vijf dagen voor de groep komen te staan en kijk hier heel erg naar uit!  
 
Ik ben geboren en getogen in Schoonhoven en het lijkt me dan ook heerlijk om op de fiets, langs  

de Lek, naar school te kunnen 
fietsen. Naast het fietsen vind 
ik voetballen en wandelen ook  
heerlijk om te doen.  
 
Voetbal doe ik ook in 
teamverband. Op dit moment 
speel ik bij VV Bergambacht.  
 
Ik kijk ernaar uit om na de 
zomervakantie te starten op 
de Ichthusschool!  
 

Pieter Meijer 
 
 
 

Vacature in groep 6 of 7  
We hebben dus nu nog een fulltime baan in te vullen, wederom in groep 6 of 7. We 

hopen dat in de komende periode zich kandidaten melden voor deze prachtige baan. Nogmaals een oproep 
aan u om de toegestuurde teaser te delen naar mensen die hiervoor geschikt zijn. Zet de teaser ook gerust 
op uw social media kanalen. De uitgebreide vacaturetekst staat vermeld op onze website onder: Actueel – 
Vacatures. 
 

Naast deze fulltime baan zien we nog meer vacature ruimte ontstaan door verloven. 
Zijn er leerkrachten die daar interesse in hebben, laat dit weten bij ondergetekende. 
 
Inmiddels is ook de uitgebreide promotievideo van PCPO voor de werving van nieuwe personeelsleden 
gereed. Deze is te vinden op de website van de PCPO: https://www.pcpokrimpenerwaard.nl/vacatures 

https://www.pcpokrimpenerwaard.nl/vacatures
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D.V. april/mei/juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaande: 

 
 

 
 
 
 
 

Een hele fijne meivakantie toegewenst! 
 

Hartelijke groet,   
 

Jaco Vink 
 

 

 

26 april - 7 mei Meivakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij. 

10-12 mei In deze week worden er weer lessen gegeven uit `Wonderlijk gemaakt`. 

13+14 mei Hemelvaartvakantie, alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij. 

24 mei Tweede Pinksterdag,  alle kinderen zijn deze dag vrij. 

14 juni SAR vergadering 20.00-22.00 uur via Teams. 

21 juni Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  

22 juni GMR en MR vergadering (ieder apart via Teams). 

25 juni  Feestdag i.v.m. de pensionering van juf Rita en juf Elma. Hierover later meer! 

29 juni Sportieve dag voor de hele school. Hierover later meer! 


