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Laatste nieuws Ichthusschool 
Net voor de jaarwisseling hebben 
we nieuwe gevelborden op De 
Vogelweide en De Houtsnip 
gekregen. In goed gezamenlijk 
overleg met alle betrokkenen 
hebben we dit door ROAX design 
laten uitvoeren. We zijn blij met de 
mooi vormgegeven borden op alle 
gebouwen. Het helpt om nieuwe 
bezoekers de weg te wijzen. 
Verderop ziet u een aantal foto`s 
hiervan. 
 
Het zwangerschapsverlof van juf Esther de Graaf loopt tot de voorjaarsvakantie. Na de 
voorjaarsvakantie zal zij maandag om de week in groep 4 en donderdag om week en elke vrijdag 
in de Goudvisgroep aan de slag gaan. We hopen dat zij weer snel de draad mag oppakken en dat 
de kinderen weer snel aan hun nieuwe juf mogen wennen. Via deze weg willen we juf Dineke 
hartelijk bedanken voor het invullen van dit zwangerschapsverlof. 
 
Op 5 maart zal juf Ilse Marije met zwangerschapsverlof gaan. Haar verlof zal tot aan de 
zomervakantie duren. Haar vervanging wordt intern opgelost. We wensen haar nog fijne laatste 
werkweken toe en veel sterkte bij de laatste loodjes van haar zwangerschap. 
 
Corné Schilt, één van onze stagiaires, heeft 2 weken geleden aangegeven te stoppen met zijn 
opleiding tot onderwijsassistent. We hopen dat hij daarin de juiste keuze heeft gemaakt en 
daarover goed heeft nagedacht. We bedanken hem voor alle inspanningen bij ons op school en 
wensen hem een voorspoedige toekomst toe. 
 
Op 19 februari staat er een studiedag gepland. Deze studiedag blijft op deze dag gepland staan. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij en krijgen geen huiswerk voor deze dag. 
 
Alle kinderen krijgen op 8 februari hun eerste rapport mee naar huis. De Cito M toetsen zijn nu 
niet afgenomen. Deze worden later afgenomen. We willen eerst maar eens opstarten na zo`n 
lange periode van thuiswerken. Andere zaken zijn dan veel belangrijker dan toetsen afnemen. De 
Cito M toetsen zullen pas afgenomen worden in de periode van 8-19 maart in groep 1-7. In groep 
8 nemen we deze toetsen nu niet meer af. Een maand later maken zij immers de Cito eindtoets 
nog. 



 
 

 
  2 2 

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

Merellaan 1 
 

 
Komende week staan de 10 
minutengesprekken voor het eerste rapport 
voor groep 1-7 gepland. De VO 
adviesgesprekken en de rapportengesprekken 
van groep 8 staan in de week erop gepland. 
Deze gesprekken duren 15 minuten. Bij deze 
gesprekken zijn ook de kinderen aanwezig. 
Afgelopen dinsdag heeft u als het goed een 
tijd kunnen reserveren via Parro. Is dit niet 
gelukt, neem dan contact met de 
leerkracht(en) van uw kind op. Alle 
gesprekken gaan telefonisch of via Teams. Er 
zal via de mail een begeleidende brief meegestuurd worden over een aantal zaken over het 
rapport. 
 
Liedrooster 
25-29 jan.  Liedboek 704  Dankt, dankt nu allen God 
1-5 feb. Psalm 133:1  Zie toch hoe goed 
8-12 feb. Opwekking 766 De wind steekt op 
15-19 feb. Liedboek 871  Jezus zal heersen waar de zon 
 
Eigenaarschap/feedback 
Om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen werk, zijn we in de periode  
september december schoolbreed gestart met het thema feedback. We gebruiken hiervoor het  
hulpmiddel de denkcirkel, op het plaatje te zien. Ieder kind kiest aan het begin van de les een  
eigen leerdoel waar hij aan wil werken die les. Dat kan een lesdoel zijn (bv. ik maak alle  
plussommen goed) of iets persoonlijks (bv. ik probeer eerst zelf het antwoord te vinden voordat ik  
naar de leerkracht ga). Deze denkcirkel zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten elkaar gerichte  
vragen kunnen stellen voor, tijdens en na de les. Het is voor ons als leerkrachten en leerlingen  
best wennen, maar we hebben  
ook al heel mooie verhalen  
gehoord en gedeeld. Daarnaast  
hebben we met een vragenlijst  
in groep 6,7,8 gekeken of er  
een effect te zien is. Een  
voorlopige conclusie is dat we 
lichte groei zien in de motivatie 
van de leerlingen. Hoe we dit 
straks weer op gaan pakken is 
even afwachten, maar dat we 
met feedback aan de slag willen 
blijven staat vast! 
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Corona gerelateerde zaken 
Wat een periode hebben we achter de rug! De kinderen zijn bijna 8 weken niet op school 
geweest. Voor u als ouder ook een zeer intensieve tijd naast werk ook uw kind(eren) begeleiden 
met het huiswerk. De kinderen hebben enorm hun best 
gedaan de afgelopen periode! Ik heb heel veel enthousiaste 
verhalen van collega`s daarover gehoord. Dank voor jullie 
inzet jongens en meiden! Ook u als ouder(s)/verzorger(s) 
ontzettend bedankt voor uw inzet! 
In die bijna 6 weken hebben we alle dagen noodopvang 
gegeven aan kinderen waarvan minimaal één ouder een 
cruciaal beroep heeft of kinderen die kwetsbaar zijn. Er is 
veel gebruik gemaakt van deze noodopvang. Vorige week 
donderdag waren de meeste kinderen bij de noodopvang, 
wel bijna 50. De aantallen waren tijdens deze lockdown dus wel 4-5x zo hoog dan de vorige keer. 
Collega`s van groep 1-3, alle onderwijsassistenten en alle stagiaires hebben zich hiervoor enorm 
ingespannen. De kleuters uit de 3 kleutergroepen kregen telkens les van een kleuterjuf. De 
overige kinderen werden telkens verdeeld over 2 klaslokalen en het leerplein. Zij werden op die 
plekken begeleid door de genoemde personen. Dank voor jullie inzet collega`s en stagiaires! 
 
Komende maandag gaat de school weer open. U heeft lang moeten wachten op informatie vanuit 
de school. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste was het nieuwe protocol voor het 
basisonderwijs pas gisteravond beschikbaar. Hierin staan alle richtlijnen waaraan we ons moeten 
houden. Gisteren hebben we overleg gevoerd met alle basisschooldirecteuren van Schoonhoven, 
alle directeuren van alle scholen van de PCPO en overleg met het team van de Ichthus. Tenslotte 
heeft ook de MR ingestemd met de manier waarop we nu gaan werken. 
 
Een aantal zaken op een rijtje die we met elkaar hebben afgesproken:  

✓ We gaan werken met hele klassen, want de scholen gaan helemaal open en niet half. Alle 

leerlingen zijn dus welkom komende maandag 8 februari op school. 

✓ Overleggen blijven we zoveel mogelijk telefonisch of via Teams doen. Ouders blijven dus 

buiten de school. 

✓ Leerlingen worden in tweetallen en/of in vaste groepjes ingedeeld. Ze zitten dus op vaste 

plekken in de klas. U begrijpt dat dit bij de jongste kinderen nauwelijks mogelijk is. 

✓ Kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen groep. Ze kunnen bijv. niet in een andere 

groep gaan rekenen. RT wordt buiten de groep in de personeelskamer gegeven, zodat er 

ruimte gehouden kan worden tussen leerlingen uit verschillende groepen. 

✓ Externe hulpverleners kunnen nu niet in de school komen. Wellicht dat dit thuis 

georganiseerd kan worden. We willen voorkomen dat er via die kant besmetting de school 

binnenkomt. Communicatie hierover verloopt via de leerkracht en ib’er. 

✓ Stagiaires maken deel uit van het team. Ze zitten in dezelfde `bubbel`. Zij kunnen dus 

blijven komen. 

✓ Jarigen gaan niet de klassen rond en traktaties blijven allemaal voorverpakt. 

✓ Volwassenen die door de school lopen, dragen in de school een mondkapje en/of face-

shield. Ons dringende advies is dat kinderen uit groep 7 & 8 een mondkapje dragen in de 

gangen van de school bij het naar binnen en naar buiten gaan. Deze mogen af als ze aan 

hun tafel zitten. Gaan ze naar de wc, dan zetten ze hun mondkapje weer op. 
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✓ Kinderen nemen hun jassen en tassen mee de klas in. De jas wordt aan de leuning van de 

stoel gehangen, tassen kunnen een plekje op de grond krijgen. Dit voorkomt onnodige 

ophopingen in de gangen. Kinderen kunnen zo ook snel naar buiten in de pauzes. 

✓ Collega`s die in quarantaine zitten, maar nog wel les kunnen geven omdat ze niet ziek zijn, 

gaan we waar mogelijk inzetten om de klassen op afstand onderwijs te geven. Dit kan 

voornamelijk bij de hogere groepen. We kunnen er dan voor kiezen om kinderen thuis de 

lessen te laten volgen. Houd hier rekening mee! 

✓ Er mogen geen gymlessen in de gymzaal gegeven worden. Rijksoverheid adviseert de 

gemeente om de zaal nog niet vrij te geven. Voorlopig is dit het beleid van de gemeente 

Krimpenerwaard. De gymlessen gaan dus binnen voorlopig niet door. Buiten zou wel 

kunnen, maar dan moet het weer wel geschikt zijn.  

✓ Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen naar binnenkomen. Groep 6-8 neemt de hoofdingang 

van de Vogelweide, de Nemo groep en de Zeepaardgroep nemen de ingangen aan de 

zijkant van de school onder de overkapping, groepen 3 en 4 nemen de kleuteringang. De 

kinderen die in de Houtsnip les krijgen, nemen daar de hoofdingang. Zo spreiden we het 

nog steeds over de 5 ingangen. 

✓ Buitenspelen gaan we als volgt organiseren: 

-Kleuters spelen in 3 vakken op hun vaste tijden buiten. Alle kleuterjuffen blijven bij hun 

eigen groep. 

-Groep 3a, 3b en 4 van 9.45-10.00 uur en van 11.45-12.00 uur op het plein. 

-Groep 5a, 5b en 6 van 10.00-10.15 uur en van 12.00-12.15 uur op het plein. 

-Groep 7 van 9.45-10.00 uur en van 11.45-12.00 uur op het pleintje in de straat 

Penningkruid. 

-Groep 8 van 10.00-10.15 uur en van 12.00-12.15 uur op het pleintje in de straat 

Penningkruid. 

-Alle collega`s gaan met hun eigen groep naar buiten. De kinderen blijven als klas in een 

eigen vak.  

✓ Als in een groep een leerling of de leerkracht positief wordt getest, gaat de hele groep 

(inclusief de leerkracht) naar huis. Ze blijven daar 5 dagen in quarantaine. Er is voor die 

groep dan geen noodopvang. Het onderwijs wordt dan weer op afstand verzorgd. Na die 5 

dagen mogen de leerlingen na een negatieve test weer naar school. Leerlingen die dan niet 

getest zijn, blijven nog 5 extra dagen thuis. We vertrouwen erop dat ouders hier heel 

zorgvuldig mee omgaan. Er werken verschillende collega`s op de Ichthusschool die in de 

risicogroep zitten. Ook hebben veel collega`s familieleden in de risicogroep. 

✓ Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuis in 

isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na 7 dagen ook 

24 uur geen klachten meer heeft. 

✓ Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde corona klachten ook koorts boven 

de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine. 

Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling 

thuis. 

✓ Als iemand in het huishouden van de leerling getest is en een positieve uitslag heeft, dan 

blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de 
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huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de 

testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten, dan blijft de leerling 10 

dagen na het laatste contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan 

de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. 

✓ Als gehele PCPO hebben we besloten, zoals u heeft kunnen lezen in de brief vanuit het 

stafbureau, dat kinderen met verkoudheidsklachten thuisblijven. De overheid roept in dat 

geval op om te laten testen, dat geeft snel duidelijkheid. We willen hier geen enkel risico 

mee lopen! 

✓ Volwassenen bewaren 1.5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt ook voor buiten als er 

gewacht wordt op de kinderen. 

✓ Kinderen in hogere groepen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Jongere kinderen 

worden door één ouder naar school gebracht. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis. 

✓ Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

✓ Tenslotte wil ik wijzen op de hygiënemaatregelen die nog steeds van kracht zijn: 

-Handen wassen met zeep, meerdere keren per dag. 

-Gebruik papier handdoekjes. 

-Hoesten/niezen in de elleboog. 

-Niet aan je gezicht zitten. 

-Dagelijks wordt de school intensief schoongemaakt. 

 

 

Ik realiseer mij dat dit een enorme waslijst aan maatregelen en afspraken zijn. Ik hoop dat u 
begrijpt waarom deze zijn opgesteld. Zou u al deze afspraken ook willen bespreken met uw 
kind(eren)? Alleen samen krijgen we corona eronder!  
 
Alvast heel hartelijk bedankt. 
 
 
 
 
D.V. februari 

 
 
 
 
 
 
 

8-12 feb. 10 minutengesprekken n.a.v. het eerste rapport voor groep 1-7 

16+18 feb 
VO adviesgesprekken voor de ouders én leerlingen van groep 8, gesprekken 
duren 15 min. 

19 feb. 
Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Er 
wordt geen huiswerk meegegeven voor deze dag! 

22-26 feb. Voorjaarsvakantie. Iedereen is vrij deze week. 
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Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht: 
 

Ondanks 
 

De vogels 
Ze fluiten 

Alsof de wereld niet stil 
 

De bloemen  
Ze bloeien 

Omdat de lente weer wil 
 

De zon 
Ze verwarmt 

Dwars door ijzige kou 

De kleuren  
Ze ontpoppen 

Terwijl het leven zo grauw 
 

De mensen 
Ze verbinden 

Nu de afstand zo groot 
 

De liefde  
Ze wint 

Ondanks ziekte en dood 
 
 

 
Hartelijke groet, 

 
Jaco Vink 

 


