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Laatste nieuws Ichthusschool 
We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. Sint kwam deze keer met een oude schoolbus 
naar De Vogelweide gereden. Alle klassen zijn bezocht. De kinderen in groep 1-4 hebben allemaal 
een cadeautje gekregen. In groep 5-8 waren er loodjes getrokken. Dit jaar hebben de kinderen al 
op 4 december hun surprise mee naar school genomen. Deze zijn tentoongesteld op het 
Leerplein. Het was een kijk waard om alle creativiteit te bewonderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het jaarrooster stonden nog een aantal data niet vermeld. Inmiddels is daar meer duidelijkheid 
over: 

 De schoolreis van groep 3-8 is op donderdag 9 april. De bestemming houden we nog even 

geheim. 

 De Koningsspelen zullen niet op 17 april maar op 24 april gehouden worden. Op 15, 16 en 17 

april wordt nl. de Cito eindtoets in groep 8 afgenomen. 

 De afscheidsavond voor de leerlingen en ouders van groep 8 is op woensdag 15 juli en start 

om 19.30 uur in De Ark in Schoonhoven. 

Van al deze activiteiten krijgt u t.z.t. meer informatie. 
 
Afgelopen week heeft er een artikel in de AD gestaan over de Kliederkerkdiensten die gehouden  
worden in de Ichthusschool. In de bijlage en op de website kunt u het artikel lezen. 
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Kerstviering 
Op 19 december staat tussen 19.00-20.00 uur de kerstviering gepland. We verwachten dan alle 
kinderen vanaf 18.45 uur in de Grote Kerk van Schoonhoven. Ouders, verzorgers, opa`s en oma`s 
zijn daarbij van harte uitgenodigd. Het thema van de viering is: “Een kind is ons geboren, een 
zoon is ons gegeven”. Vriendelijk verzoek: i.v.m. het tijdstip en de rust verzoeken we u om 
jongere broertjes en zusjes onder de 4 jaar niet mee te nemen naar de viering. 
 
Liedrooster 
16-20 dec.  Liedboek 487  Eer zij God in onze dagen. 
6-10 jan  Psalm 86:4  Leer mij naar Uw wil te hand`len. 
13-17 jan  Liedboek 531  Jezus die langs het water liep. 
20-24 jan  Psalm 89:1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied. 
 
Inschrijven nieuwe leeringen 
Op 28 januari is er open huis op de Ichthusschool. Nieuwe ouders zijn tussen 13.00-14.00 uur van 
harte welkom voor een rondleiding. Tussen 14.00-15.00 uur kunnen zij kennismaken met de 
leerkrachten. Als dit moment niet uitkomt, kan er een aparte afspraak gemaakt worden met 
ondergetekende. Kent u mensen die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren)? Zou u 
hen dan naar deze mogelijkheden willen verwijzen? 
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Nieuws van de SAR 
Op 25 november heeft de SAR vergaderd. Na de opening uit Jesaja 60: 1-3 waarin geschreven 
wordt over het Licht, hebben we nagedacht over het zichtbaar maken van de identiteit binnen de 
scholen. Dit onderwerp zal de komende periode steeds aandacht krijgen. Aan het einde van de 
vergadering, waarin we i.v.m. het nieuwe schoolplan over de identiteit gesproken hebben, is als 
één van de kansen genoemd dat de scholen staan voor hun identiteit en die uit mogen dragen.  
Beide scholen kijken terug op waardevolle Dankdagdiensten. Bij de Ichthus voor de eerste keer 
zonder de kleutergroepen i.v.m. ruimtegebrek in de kerk. Binnen de kleutergroepen is door het 
maken van een dankboom en het uitdelen van koekjes in de wijk stil gestaan bij Dankdag.   
Een andere dienst in de afgelopen periode was die van Kerk en School. In alle kerken in 
Schoonhoven heeft deze viering plaatsgevonden. Het was fijn om zowel bekende als nieuwe 
gezichten te zien. We hopen volgend jaar nog meer ouders en kinderen in de kerken te mogen 
verwelkomen.  
Rondom Halloween heeft in de Rank een ‘lichtjesavond’ plaatsgevonden. Kinderen en hun ouders 
konden ’s avonds naar school komen om een mooie lamp te maken. Dit initiatief is enthousiast 
ontvangen.   
De directeuren van beide scholen hebben hun jaarlijkse overleg met de predikanten gehad. Het is 
goed om steeds de verbinding te zoeken en elkaar wederzijds op de hoogte te houden. Binnen de 
PCPO heeft de tweejaarlijkse vergadering van het algemeen bestuur met alle SAR-en 
plaatsgevonden. Door het inzien van de jaarverslagen doen de SAR-en ideeën op bij elkaar. Ook 
voor onze SAR was er weer nieuwe input, daar ziet u vast nog wel een keer iets van terug.  
We leven in de weken van advent en vanuit de SAR wensen we alle ouders, leerlingen en 
personeelsleden van de Rank en de Ichthus het Licht van Christus toe. In het bijzonder voor hen 
die zorgen kennen. We bidden dat we elkaar mogen ontmoeten in Zijn Licht.   
  
Kerstviering Ichthus  
De leerkrachten van de kerstcommissie en de ouders van de SAR bereiden zich voor op de 
adventsweken en de kerstviering in de kerk. In de week van 9 december ontvangen alle kinderen 
van hun leerkracht een blad met een ster mee naar huis. We willen u als ouder vragen om deze 
ster in te vullen en te versieren. Uitgeknipt mag hij mee terug naar school, graag uiterlijk 16 
december. In de school hangen we een lange slinger van sterren op en ook in de kerk zal deze te 
zien zijn.   

Namens de SAR, Petra Bogaard 
Praktijkdag Kanjertraining 

Zoals u weet zijn wij dit schooljaar gestart met Kanjertraining op onze school. Inmiddels hebben 
we als team 3 teamtrainingen gevolgd en is er een ouderavond geweest aan het begin van het 
schooljaar. Op 13 januari staat een praktijkdag gepland en worden in 5 groepen lessen verzorgd. 
In deze lessen worden ‘kernoefeningen’ voorgedaan uit de Kanjertraining door een trainer van 
Stichting Kanjertraining. Het is de bedoeling dat de leerkracht vervolgens deze oefeningen vaker 
doet in de klas. Wij willen de ouders van alleen deze klassen uitnodigen om een Kanjerles bij te 
wonen, zoals die wordt gegeven in de klas. De Kanjertraining heeft als doel een veilige sfeer in de 
klas en op school te creëren. Op de ouderavond over de Kanjertraining is besproken dat de school 
de ouders hierbij wil betrekken. En dit is een mooie gelegenheid. Wij verwachten u en heten u 
van harte welkom. Hieronder treft u de planning voor deze dag: 
8.30-9.30 uur  Groep 4 boven 
9.30-10.00 uur  Goudvis groep 
10.15-11.15 uur  Groep 5 
11.15-12.00 uur  Nemo groep  
12.30-14.00 uur  Groep 8 
 

https://www.kanjertraining.nl/
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Teveredenheidspeilingen 

Afgelopen weken zijn er 3 tevredenheidspeilingen uitgezet: bij ouders, leerkrachten en de 
leerlingen uit groep 6-8.  
 
76 ouders, 60 (alle) leerlingen uit groep 6-8 en 23 leerkrachten hebben 
deze peilingen ingevuld. Ouders geven de school gemiddeld een 8.1, 
kinderen een 8.2 en de leerkrachten een 8.5. Cijfers waar we héél trots op 
zijn!!  

 
Het is heel fijn om te horen dat er heel veel zaken goed gaan op de Ichthusschool! Door de 
(grote) hoeveelheid aan vragen, krijgen we daar dan ook een ruim beeld van.  
 
Er zijn ook zaken waar we ons nog beter in kunnen ontwikkelen of waarin we in ontwikkeling zijn. 
Hieronder volgt een opsomming van de zaken die daarin opvallen. 

 
 
De volgende ontwikkelpunten vallen op die door ouders zijn aangegeven: 
-We zouden als school vaker aan de ouders mogen vragen hoe tevreden ze zijn over de school. 
-Ouders worden te weinig om hun mening gevraagd of wat er van ze wordt verwacht. 
-We zouden meer aandacht kunnen besteden aan andere culturen. 
-Goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen heeft aandacht nodig. 
-Ouders zouden meer adviezen willen krijgen hoe ze hun kind kunnen helpen. 
 
 
De volgende ontwikkelpunten vallen op die door alle kinderen uit groep 6-8 zijn 
aangegeven: 
-De kinderen geven aan dat ze vaker om hun mening gevraagd willen worden. We denken dan 
aan: hoe tevreden zijn ze over bijv. de lessen of wat anders of beter kan. 
-De kinderen willen graag meer meepraten/meebeslissen over schoolse zaken. 
-De kinderen zouden meer muziekles, computerles en les over andere culturen willen krijgen. 
-De kinderen geven aan dat ze vaker willen samenwerken, vaker het werk zelf willen kiezen en 
meer eigen verantwoordelijkheid willen krijgen. 
-De kinderen zouden graag willen dat er meer buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd. 
 
 
De volgende ontwikkelpunten vallen op die door leerkrachten zijn aangegeven: 
-Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan creatieve vorming. 
-Afspraken over huiswerk kunnen nog beter gemaakt worden. 
-We zouden als school de kinderen meer zelfstandigheid en eigenaarschap kunnen leren/geven. 

 
 
Goed om deze feedback te krijgen. Komende maanden gaan we het schoolplan van 2020-2024 
schrijven. Mogelijk dat een aantal genoemde zaken daarin een plekje krijgen. Sommige zaken 
zullen op andere plekken aandacht krijgen of zijn al in ontwikkeling. 

 
Dank voor alle tijd die besteed is aan het zorgvuldig invullen van de tevredenheidspeilingen! 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-h7CZ96vmAhUosKQKHfEKDRsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.vecteezy.com%2Fvector-kunst%2F553659-cartoon-hand-maken-positieve-duimen-omhoog-gebaar&psig=AOvVaw2ine51GMDl5GCLxr1ncPtx&ust=1576096458037988
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Typecursus Typetuin 
Onderstaand bericht wordt gepubliceerd namens de Typetuin: 
 
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2020! 
Op woensdag 4 maart 2020 om 14:15 uur start op de Ichthusschool de typecursus van de 
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 
2020 ontvangt u € 25,- korting op het cursusgeld en betaalt u € 160,- . Vergeet dus niet in te 
schrijven voor 1 januari 2020. 
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De 
korting wordt automatisch verrekend. 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want 
vol=vol. 

 
 
Inspectiebezoek 
Op 21 januari krijgen we bezoek van de inspecteur. Het zal een thematisch onderzoek zijn naar 
didactisch handelen in de groepen. Didactisch handelen is cruciaal voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Ze voeren dit onderzoek uit om informatie op te halen vanwege hun taak om toezicht 
te houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt één van de bronnen voor de `Staat van 
het onderwijs` dat jaarlijks verschijnt. Ze geven met dit bezoek ook een invulling aan de 
verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste eenmaal in de vier jaar te bezoeken. 
Op deze dag zal er eerst een inleidend gesprek plaatsvinden tussen de inspecteur, directie en 
IB`ers. Vervolgens zullen er 4 klassen bezocht worden. De dag wordt afgesloten met een 
reflectiegesprek met alle aanwezige leerkrachten. 
 
 
 

D.V. december-januari 

 
 
 
 
 
 

19 dec 
Kerstviering in de Grote Kerk van 19.00-20.00 uur voor alle kinderen en alle 
ouders. De inloop is vanaf 18.45 uur. 

23 dec - 3 jan Kerstvakantie, alle leerlingen zijn deze 2 weken vrij 

7 jan Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-8 

13 jan Praktijkdag Kanjertraining 

14 jan 
Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer 
Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur 

21 jan 
Inspectiebezoek 11.15-15.00 uur 
MR vergadering 19.30-21.30 uur 

28 jan 
Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer 
Open huis voor ouders van nieuwe leerlingen 13.00-15.00 uur 

29 jan 
Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4 
GMR vergadering 
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Ik wil deze maandbrief afsluiten met onderstaand gedicht: 
 
Fantastisch anders 
 
Ze zijn niet zo opvallend 
zeker niet assertief 
noem ze een beetje verlegen 
noem ze iets te lief. 
 
Ze zijn best wel wat gevoelig 
raken de weg soms kwijt 
ze denken en overdenken 
in onze razendsnelle tijd. 
 
De school is niet altijd prettig 
toetsdruk dat is funest 
rust en tijd is essentieel 
dan leren ze het best. 
 
Ze willen graag verbinden 
hechten aan wie bij hen hoort. 
Ze kunnen intens genieten. 
Van kunst, muziek en woord. 
 
Ze streven naar rechtvaardigheid 
naar vrede voor iedereen 
zijn begaan met het klimaat 
dieren en planten op hen heen. 
 
Ontdek ze in je groep 
ze vallen niet zo op. 
Dan zul je gaan bemerken: 
die kinderen zijn top. 
 
Eens werd een kind geboren 
die sprak over vrede en rechtvaardigheid 
die sprak over liefde voor de ander 
die sprak over een fantastische andere tijd. 

 

 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
 
Namens het team wens ik u en jullie gezellige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een 
gezegend 2020 toe! 
 
Jaco Vink 
 
 
 


