21 januari 2022

Laatste nieuws Ichthusschool
De kerstvakantie begon een week vroeger dan gepland door de lockdown. Op 17 december is er
toch in elke klas een kerstviering gehouden. Jammer dat het niet in de kerk kon. We zijn blij dat
we deze viering toch hebben kunnen houden met de kinderen. Deze dag is verder ingevuld met
het maken van kerstknutsels en het doen van gezelschapsspelletjes. Het was een ontzettend
gezellige afsluiting van 2021.
Gelukkig mochten de kinderen na de kerstvakantie allemaal weer naar school komen. Je merkte
dat iedereen weer heel veel zin had om te starten. Na 3 weken vakantie was iedereen dan ook
goed uitgerust. Laten we hopen dat de komende periode de besmettingen mogen meevallen en
dat alle kinderen en leerkrachten naar school kunnen blijven komen.
Deze week is in groep 3-8 een begin
gemaakt met het afnemen van de Cito
toetsen. M.b.v. deze toetsen kunnen we zien
of de kinderen het laatste half jaar gegroeid
zijn op het gebied van technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en rekenen. De
resultaten hiervan worden met de kinderen
en u gedeeld als de kinderen op vrijdag 11
februari hun eerste rapport ontvangen. Alle
uitslagen zitten dan in een bijlagen bij het
rapport.

Muziekles in groep 3b en 7 m.b.v. boomwhackers en het
digibord.
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Acadin
Onderstaand stukje over Acadin staat in onze schoolgids. Misschien is uw oog er nog nooit op
gevallen.
Vanaf groep 1 is voor elke groep een Acadingroep. Wanneer leerlingen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en zij voldoen aan
de criteria die daarvoor gesteld zijn (Zie beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid) kunnen zij geplaatst worden in de Acadingroep.
Wanneer de school vindt dat uw kind daarvoor in aanmerking komt, neemt de intern begeleider hierover contact met u op. In
deze plusklas werken kinderen onder leiding van de plusklasbegeleider een uur aan opdrachten die op hun niveau zijn
afgestemd. Aan deze opdrachten werken zij minimaal een uur in de loop van de week ook in hun eigen klas verder. Om hier
ruimte voor te krijgen, wordt er reguliere stof geschrapt die al beheerst wordt.

Graag wil ik u meenemen in de ontwikkeling die we als school gemaakt hebben op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid in de afgelopen jaren. In het schooljaar 2019-2020 heeft de toenmalige
werkgroep meer en hoogbegaafdheid ons beleidsplan met het team opgesteld en vastgesteld. Eén
van de collega`s heeft toen de opleiding meer- en hoogbegaafden specialist gevolgd. Dit schooljaar
heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan 2 basisscholen om te kijken hoe daar gewerkt wordt
met meer- en hoogbegaafde kinderen. We hebben een zichtzending aangevraagd van Levelwerk.
Dit is een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde kinderen. Voor elk vak zijn er voor elke groep
materialen geselecteerd door de makers van Levelwerk. Inmiddels hebben we vanuit die methode
voor één vakgebied de materialen aangeschaft. Dit is voor rekenen en zijn de Rekentijgers. Naast
dit materiaal gebruiken we ook Rekensprinters. Dit materiaal is voor de betere en snelle rekenaars
en behoord bij de methode Pluspunt die we voor rekenen gebruiken. Enkele kinderen uit de
verschillende groepen kunnen nu met dit materiaal aan de slag.
Al jaren werken we ook met Acadin. Acadin is een digitale leeromgeving voor meer- en
hoogbegaafden kinderen. Per groep zijn er enkele leerlingen die een uur buiten de groep begeleiding
en feedback krijgen van een leerkracht of een ouder om uitleg te krijgen over de opdrachten uit die
omgeving. Dit is een groepje kinderen uit groep 1-2, 3-4, 5-6, 7 en 8. Ze krijgen dan ook nieuwe
opdrachten toegelicht die ze gedurende de week kunnen maken in de klas. Hier zullen we zeker
mee doorgaan de komende tijd.
Op het gebied van taal en spelling kunnen kinderen extra uitdaging krijgen door het maken van de
opdrachten met 3 sterren die staan in de methode Staal. Daarnaast maken we ook gebruik van
Languagenut. Dit is digitaal lesmateriaal om kinderen die meer aan kunnen op het gebied van taal
op een creatieve en motiverende manier een vreemde taal te leren. Hier maken ook enkele kinderen
per groep gebruik van.
Op 16 februari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij. In de ochtend staat
deze studiedag geheel in het teken van meer- en hoogbegaafdheid. Er zal een spreker aanwezig
zijn van één van de bezochte scholen en een medewerker van Levelwerk. Daarnaast willen we als
team nadenken over de toekomst van dit onderwerp op de
Ichthusschool.

Kaasmaken in groep 5
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Liedlijst

Afgelopen periode hebben juf Martina en juf Gonny onze liedlijst geüpdatet. Zo staat er weer elke week
een christelijk lied centraal dat gezongen wordt in de groepen. Hieronder staan de liederen voor deze
periode:
10-14 jan
17-21 jan
24-28 jan
31 jan-4 feb
7-11 feb
14-18 feb
21-25 feb

God van licht
Ere zij aan God, de Vader
Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen
Geef vrede, Heer, geef vrede
Tienduizend redenen
Want God is overstelpend goed
Zingt een nieuw lied voor God de Here

Opwekking 807
Gezang 255:1
Psalm 90:1
Gezang 285:3
Opwekking 733
Psalm 100:4
Gezang 320:1

Na de kerstvakantie werken de
kleuters in groep 1-2 over het
thema: `Kikker in de kou`. Soms
zeggen foto`s meer dan
woorden…..
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Inschrijfdag nieuwe leerlingen
Op 24 januari staat onze inschrijfdag voor nieuwe leerlingen gepland. Deze datum staat meer ter
herinnering voor een oproep in de maandbrief en in de jaarplanning dan dat er ook echt op die
dag nieuwe leerlingen worden ingeschreven. Eigenlijk gaan de inschrijvingen het hele jaar door. Ik
ben gewend om naar alle potentiële nieuwe ouders een informatiepakketje te sturen. Daarna
hebben we met elkaar een kennismakingsgesprek en wordt er een rondleiding door beide
schoolgebouwen gegeven. Als u dit leest en u hebt daar interesse in neem dan contact op met
ondergetekende. Stel u kent iemand die nog een passende school zoekt, zou u dat deze
wervingsposter naar diegene toe willen sturen? Alvast heel hartelijk bedankt.
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Rapportengesprekken
De rapportengesprekken voor groep 1-7 staan gepland in de week van 14-17 februari. Deze
gesprekken duren 10 minuten. Op 8 feb. zal het weer mogelijk zijn om via Parro in te schrijven
voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. T.z.t. nemen we beslissing of die live
plaatsvinden of telefonisch of via teams. Er zullen wel tijdblokken opengezet worden in Parro,
zodat u zich voor deze gesprekken kunt inschrijven. De gesprekken vinden plaats op
maandagmiddag, dinsdagmiddag en dinsdagavond,
donderdagmiddag en donderdagavond. Bij de
gesprekken die `s middags plaatsvinden is alleen de
leerkracht aanwezig die op die dag werkt. `s
Avonds zijn beide leerkrachten aanwezig bij het
gesprek.
Op 22 februari `s avonds en op 23 februari `s
middags en `s avonds staan de
rapportengesprekken gepland voor de ouders van
groep 8. Deze gesprekken duren 15 minuten.
Tevens wordt het advies voor het voortgezet
onderwijs besproken.
We gaan er vanuit dat alle kinderen van groep 1-8
deelnemen aan deze gesprekken.

De grondbeginselen van leren
programmeren wordt m.b.v. een Bee-Bot
aangeleerd. Hier een foto van enkele
kinderen uit de Zeepaardgroep die daar
mee bezig zijn.

Zendigingsproject
Sponsor-oma
Vlak voor de kerstvakantie ontvingen we post
van 'granny' Maria Danko uit Oekraïne. De
Ichthus steunt al jaren het programma 'Adopt a
granny' van Stichting Dorcas en helpen daarmee
oma Maria. We horen niet zo veel over haar. We
weten dat zij al lange tijd weduwe is. Haar
dochter is ruim 10 jaar geleden overleden,
waardoor kleinzoon Sandor bij zijn oma woont.
De overheid erkent Maria niet als wettelijke
voogd van haar kleinzoon, waardoor ze niet in
aanmerking komt voor een ondersteuning in zijn
opvoeding. Maria heeft voor zichzelf een klein
pensioen en kampt met gezondheidsklachten. Dit
maakt extra ondersteuning des te meer nodig.
Zullen we ook dit nieuwe jaar weer aan haar
denken? Elke week mag uw kind hiervoor geld
meenemen naar school.
Juf Martina
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Website Ichthusschool
Op onze website staat veel informatie. Hieronder wil ik er 2 zaken uitlichten, omdat daar nogal
eens vragen over komen:
1. Verlof aanvragen
Op onze website vindt u onder het kopje `ouders`- `verlof aanvragen` onderstaande tekst:
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het juist registreren van het schoolverzuim.
Als er sprake is van een vermoedelijk ongeoorloofd verzuim dient de school dit te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Voor het aanvragen van verlof kunt u de volgende formulieren downloaden:
•
•

vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie
vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)
Dien het verlof in bij Geertje de Groot onze administratief medewerkster. Je kunt het ingevulde
formulier naar haar mailen. Haar mailadres is: g.groot@pcb-ichthusschool.nl
Zij zal na afhandeling van de verlofaanvraag ouders terugmailen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze stappen te volgen als u verlof wilt aanvragen?
2. Actueel nieuws
Op onze website vindt u onder `actueel`- `nieuws` de nieuwste beslisboom van het RIVM, zodat
u kunt bepalen of uw kind (met of zonder klachten die passen bij corona) naar school kan komen.

Gezellig lezen en bekijken van de plaatjes
in een boek in de Nemogroep.
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Stagiaires
Wilianne Linge zal vanaf eind januari bij ons stage komen lopen. Zij zit in het eerste jaar voor de
opleiding tot onderwijsassistent. Hieronder zal zij zich voorstellen:
Hallo ouders / verzorgers,
Mijn naam is Wilianne Linge, ik ben 17 jaar oud en
woon in Stolwijk. Ik zit in het eerste jaar van de
opleiding maatschappelijke zorg. Ik volg deze
opleiding aan het Hoornbeeck college te Gouda.
Ik kom stagelopen op de Ichthus als
onderwijsassistent. Tijdens deze stage hoop ik
leerzame maar ook gezellige momenten te hebben. Op
donderdag heb ik school, maar de rest van de
werkdagen hoop ik op het Ichthus aanwezig te zijn. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden leuke
dingen te doen.
Hiernaast werk ik als cassiére bij de Coop in Stolwijk. Tot snel!
Met vriendelijke groet,
Wilianne Linge

D.V. januari/februari
24 jan.
26 jan.
2 feb.
11 feb.
16 feb.
14-17 feb.
22+23 feb.
Vr. 25 feb.
28 feb. – 4 maart
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Inschrijfdag nieuwe leerlingen
GMR vergadering
MR vergadering
Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij!
Rapportengesprekken met alle ouders en alle kinderen van groep 1-7. Deze
gesprekken duren 10 min.
VO advies- en rapportengesprekken met alle ouders en kinderen van groep
8. Deze gesprekken duren 15 min.
Normale lesdag tot 14.00 uur
Voorjaarsvakantie, alle kinderen en leerkrachten zijn deze week
vrij!
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Deze maandbrief wil ik afsluiten met een gedicht:
Belofte
Een reus van een eik
begon ooit
als een toevallig
opgekomen boompje
De angstig zwarte onweersbui
begon ooit
als een onbeduidende waterdruppel
De knapste professor
begon ooit
met het leren van het eerste woordje
Een nieuw jaar
begon ooit
met de eerst minuut
De meest wijze wijze
begon ooit
met het zien van het begin
God begon ooit
met jou
Als Hij ooit met jou, mijn kind, begon
wie weet wat er dan
aan wijsheid uit jou groeien kan.

Hartelijke groet,
Jaco Vink
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