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Laatste nieuws Ichthusschool 
Zo klein als je bent 
Zo groot is het wonder van het leven 
Niemand heeft je tot nu toe gekend 
Alleen Hij die jou heeft gegeven 
Laat op al jouw wegen 
Zijn blijdschap en liefde in je leven 

 
Dit gedichtje staat op het geboortekaartje van Jenoah Braal de 
zoon van juf Eline. Jenoah is 21 november in het ziekenhuis 
geboren. Gelukkig ging alles na de geboorte goed en mochten 
moeder en zoon dezelfde dag nog naar huis. We feliciteren juf 
Eline, haar man Hans en dochters Emy en Liesl met dit grote 
wonder. We zijn dankbaar dat nu alles goed met hen beiden mag 
gaan. 

 
Ook juf Lisette is bevallen en wel op 6 december. We feliciteren haar, haar 
man Remon en hun zonen Joes, Job en Sef 
met de geboorte van hun dochter en zusje 
Luus. Luus is na een keizersnede geboren in 
het ziekenhuis. Alles gaat nu goed met juf 
Lisette en Luus. 
 
We zijn dankbaar dat beide kinderen geboren 
zijn en dat het goed gaat met ze en met hun 
moeders! 
 

Afgelopen periode heeft elke klas weer een School op seef les gedaan. 
Op het plein en in de straten om de school zijn er allerlei praktische 
en leerzame oefeningen gedaan in het verkeer. 
 
De kerstviering zal niet op 22 december in kerk plaatsvinden, maar op 
23 december `s morgens bij de leerkracht in de eigen groep i.v.m. 
verscherpte coronamaatregelen. Een 10-uurtje wordt geregeld door de AC. 
 
Op vrijdag 24 december zijn alle leerlingen al vrij. Daarna hebben ze nog 2 weken kerstvakantie. 
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Aanvang school 
Voor de duidelijkheid: de kinderen komen elke morgen tussen 8.20-8.30 uur naar binnen. De 
leerkrachten zijn op dat moment in hun klas. De lessen beginnen precies om 8.30 uur. We gaan 
ervan uit dat alle kinderen dan in de klas aanwezig zijn. Kan een kind om wat voor reden niet op 
tijd zijn, dan horen wij dat graag tussen 8.15-8.30 uur telefonisch van hun ouders. De 
telefoondienst van groep 8 neemt dan de telefoon op. 
 
 
Meekijksoftware 
Alle kinderen vanaf groep 4 hebben een eigen laptop bij ons op school. Daarnaast hebben we er  
ook nog een aantal die te gebruiken zijn in groep 1-3. Sinds enkele weken maken we gebruik van  
meekijksoftware. Dit betekent dat de leerkrachten één of meerdere schermen kan overnemen met  
zijn/haar pc. Dit is eventueel te tonen op bord, zodat kinderen van elkaar kunnen leren. De  
leerkracht kan met deze software berichten naar één of meerdere kinderen sturen. Ook is het  
mogelijk dat de leerkracht alle laptops stopzet, zodat er tussendoor gemakkelijk instructie te  
geven is. Kortom deze nieuwe toepassing zorgt voor veel extra mogelijkheden tijdens de  
rekenlessen in groep 4-8. 
 
 

  
 
 
Parro 

Tijdens de lockdowns hebben de leerkrachten van groep 1-3 Parro ook opengezet voor ouders.  

Daarvoor werd het alleen gebruikt vanuit de school, ouders konden niet terug reageren. Dit  

werd toen (en ook nu) ingezet als communicatiemiddel met ouders in die groepen. Dit beviel en  

bevalt erg goed.  

In groep 4-8 werd in die tijd Teams gebruikt als communicatiemiddel. In de laatste  

teamvergadering is hierover doorgesproken, omdat het belangrijk is dat we als school duidelijke  

afspraken hierover hebben met elkaar en met alle ouders. Daarom hebben we met elkaar het  

volgende afgesproken voor alle klassen en alle leerkrachten: 

1. Parro staat nu voor alle groepen open op de werkdagen van de leerkracht tussen 8.00-

17.00 uur. Buiten die tijden wordt Parro niet gebruikt. 

2. Als ouders een bericht terugsturen, doen ze dit naar alle leerkrachten van de betreffende 

groep, zodat alle leerkrachten van de groep de informatie kunnen lezen. 

3. De leerkracht die werkt op de dag dat het bericht binnenkomt, reageert op het bericht. 

4. Ouders kunnen niet chatten. De leerkrachten hebben deze functie uitgezet. 

5. Ziekmeldingen blijven telefonisch gedaan worden. Vanaf 8.15 uur nemen leerlingen van 

groep 8 de telefoon aan en geven ziekmeldingen door aan de betreffende leerkracht. 

Lezen in drietallen in groep 5 
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Kanjertraning 
Op 23 november stond de gehele 
studiedag in het teken van de 
Kanjertraining. Dit schooljaar 
werken we voor het 3e jaar met 
deze methode om kinderen sociale 
vaardigheden te leren. Elke week 
besteden we 45-60 minuten aan dit 
vak. We zijn er namelijk van 
overtuigd dat als een kind/klas 
kinderen goed in hun vel zit, er dan 
pas optimaal geleerd wordt.  
Deze training had een aantal 
doelen.  
In de eerste plaats hebben we 
gekeken naar de vragenlijsten. 
Tweemaal per jaar vullen de 
kinderen uit groep 5-8 
leerlingvragenlijsten in.  
Alle leerkrachten van alle groepen 
vullen twee maal per jaar voor 
iedere leerling de vragenlijst in. 
De kinderen uit groep 3-8 vullen 2x 
per jaar een sociogram in. U kunt 
zich vast voorstellen dat hier een 
schat aan informatie uit te halen is 
voor de leerkracht. Met deze 
informatie kan de leerkracht nog 
beter afstemmen welke 
Kanjerlessen voor een bepaalde 
groep gegeven moet worden. 
Daarnaast zijn deze uitslagen de basis van een kindgesprek of een gesprek met u als ouder samen 
met uw kind. Er zou dan in gezamenlijkheid besloten kunnen worden, dat het waardevol is 
wanneer u als ouder ook een vragenlijst invult.  
Met elkaar ontstaat dan een gesprek over de uitslagen van alle vragenlijsten. Er kunnen op basis 
van de uitkomsten hele specifieke afspraken gemaakt worden, zodat gedrag verandert/verbetert.  
De Kanjertraining staat namelijk heel erg voor de driehoek: kind-leerkracht-ouder. Met elkaar 
bespreken we die zaken die van belang zijn, zodat uw kind en ook alle andere kinderen goed in 
hun vel (gaan) zitten.  
In de tweede plaats zijn we deze studiedag ook ingezoomd op het Sociaal Veiligheid Protocol van 
de Kanjertraining. U vindt dit protocol op onze website onder PCB Ichthus - Informatie – 
Kanjertraining/Wonderlijk gemaakt. Zowel van de Kanjertraining als van Wonderlijk gemaakt vindt 
u daar ook een ouderfolder. We hebben gesproken over hoe je hier preventief mee bezig kunt 
zijn, wat te doen als iets misgaat en hoe we pestgedrag aanpakken. Dat laatste staat vooral 
beschreven vanaf blz. 10 in ons Sociaal veiligheid protocol Kanjertraining.  
In de derde plaats heeft Anniek van der Veen, de trainster van de Kanjertraining, ons ook 
meegenomen rond de thema`s meidenvenijn en jongensstrijd. Hoe herken je dit als leerkracht en 
wat zijn de kenmerken hiervan? En hoe ga je hier op een goede manier mee om?  
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Tenslotte hebben we naast alle inhoudelijk zaken ook 
verschillende oefeningen uit de Kanjertraining met elkaar 
gedaan (op 1,5 meter afstand) die we ook weer kunnen 
toepassen in de klassen. Ook alle nieuwe materialen van de 
Kanjertraining zijn toegelicht. Vele daarvan zijn ook online te 
vinden.  
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde studiedag. We 
hebben genoeg inspiratie om de komende tijd weer veel lessen 
te geven uit de Kanjertraining. 

  
 
 

 
 
 

Sinterklaasviering 
Afgelopen vrijdag waren Sinterklaas 
en de Zwarte Pieten op bezoek bij de 
Ichthusschool. We konden dit jaar 
geen centrale aankomst organiseren 
door de verscherpte 
coronamaatregelen. De Sint en Pieten 
hebben klas voor klas op gepaste 
afstand ontvangen in de grote 
gymzaal. Iedere groep had allerlei 
dingen voorbereid voor de Sint en 
Pieten. Natuurlijk stond er ook van 
alles in het grote boek van de Sint. De kinderen van groep 1-4 hebben allemaal een zak vol 
cadeautjes gekregen. In groep 5-8 waren er lootjes getrokken. Alle kinderen hebben hele mooie 

surprises en gedichten gemaakt. Alle zieke kinderen zijn thuis bezocht 
door de Sint en de Pieten. Al met al hebben we een hele gezellige dag 
op school gehad met elkaar. Via deze weg wil ik alle mensen bedanken 
die aan dit zeer geslaagde feest hebben meegewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rommelpiet kwam van  

tevoren nog even langs. 

Alle zieken werden thuis bezocht. 

<- Kanjeroefening in Nemogroep 
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Beoordeling rekenen 
Beste ouders van groep 3 t/m 8, 
Tot nu toe zag u van het rekenwerk van uw kind nog geen resultaten terug in ParnasSys 
Ouderportaal, omdat we als team nog bezig waren met het opzetten van een betere beoordeling 
van het rekenwerk. We waren niet tevreden over de beoordeling van het vorige schooljaar.  
Vanaf nu kunt u wel resultaten terugzien, namelijk van bloktoetsen en van sommen op tempo 
(tempotoetsen). De gemiddelden daarvan komen op het rapport onder “Rekentoetsen” en 
“Automatiseren”. Bij groep 3, waar we op papier rekenen, staat ook het oefenwerk in ParnasSys. 
Op het rapport vindt u dit terug bij “Rekenlessen”.   
Was u al gewend om rekenresultaten op het rapport terug te zien, dan zult u merken dat dit dus 
echt anders is dan vorig jaar. U ziet als ouder een score voor een toets, als gemiddelde score van 
diverse onderdelen. Bijvoorbeeld: een gemiddelde van een 7 kan voortkomen uit een 10 bij 
onderdeel 1, een 4 bij onderdeel 2. Dat zegt ons leerkrachten dat onderdeel 1 beheerst wordt en 
er met onderdeel 2 nog enige inoefening/verlengde instructie nodig is.  
  
Werkgroep rekenen (Juf Mieke, juf Carla, juf Esther de Graaf, juf Martina en meester Pieter) 
 

 
 
 
Nieuwe techniek 
In de werkkamer van onze onderwijsassistenten 
hebben we sinds kort de beschikking over een 
touchscreenbord, zodat ook uitleg gegeven kan 
worden m.b.v. digibordsoftware van de 
verschillende vakken. Doordat het scherm wat 
groter is, kan een groepje kinderen goed meekijken 
en luisteren. Er kan op dit digibord ook geschreven 
worden om zaken uit te leggen. 
 

 
Stagiaires 
Afgelopen periode is bekend geworden dat Fabiola Lorse (student in opleiding voor 
onderwijsassistent) is gestopt met haar opleiding en dus ook met haar stage bij ons op school. We 
bedanken Fabiola voor haar inzet en wensen haar het allerbeste voor de toekomst. 
Inmiddels is er ook nog een nieuwe student gestart bij ons op school. Het gaat om Luna Verheul. 
Zij zal zich hieronder aan u voorstellen: 
 
Hallo ouders/verzorgers! 
Mijn naam is Luna Verheul, ik ben 16 jaar oud en ik woon in IJsselstein. Ik zit 
nu in mijn eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden 
Nederland. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik hiermee ervaring op 
wil doen voor de pabo. Vanuit deze opleiding kan ik door naar de pabo en 
hopelijk aan het einde van deze weg juf worden. In mijn vrije tijd hockey ik, 
doe ik leuke dingen met vrienden en speel ik keyboard. Ik loop elke woensdag 
stage in groep 1-3. In de loop van het jaar hoop ik ook op donderdag stage te 
gaan lopen. Ik hoop op een leuke en leerzame stage op de Ichthus!  
 
Groetjes Luna Verheul 
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D.V. december/januari 

Deze maandbrief wil ik afsluiten met een gedicht: 
 

`Troost is onze dagen` 
 

In 's werelds diepste duisternis, 
lijkt het of er geen licht meer is. 
Gaan vele deuren voor ons dicht, 

en verdwijnt het blijde licht. 
 

Maar eens klonk in een duistere nacht, 
een lied waarop men had gewacht. 

Engelen lieten herders horen: 
"Wees blij, Gods Zoon is nu geboren.' 

 
Het is een troost in onze donkere dagen. 

Gods liefde zal ons door het leven dragen. 
Geboren kind, nu onze herder. 

Met Zijn komst mogen wij mensen verder. 
 
 

Ik wil u alvast hele fijne feestdagen toewensen  
en een heel gelukkig 2022. 

 
 

Hartelijke groet, 
 

Jaco Vink 
 
 

 

23 dec Kerstviering in de eigen groep onder schooltijd. 

Vr. 24 dec Start kerstvakantie.  Alle kinderen hebben deze vrijdag al vrij! 

24 dec - 7 jan. Kerstvakantie 

12 jan SAR vergadering 20.00-22.00 uur via Teams 

20 jan Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur gaat niet door! 

21 jan Maandbrief verschijnt deze dag 


