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Het allerbeste 
 

Het moet beter, 
want stilstand is achteruitgang. 

 
Is dat zo? 

 
Waarom is de zee dan blij 

met zijn golven en met zijn kleur? 
 

Waarom is de ster dan verheugd 
met zijn licht, met zijn plaats in de oneindigheid? 

 
Waarom is de zon dan tevreden 

met zijn warmte en de maan met zijn plek? 
 

Waarom altijd: 
beter en beter? 

Is `nog beter` niet 
de tegenstander van tevredenheid? 

 
God schiep alles 

en zag dat het goed was 
Het kon niet beter. 

 
Is vooruitgang niet juist 

het zien van zijn plan met jou? 
 

Het allerbeste gewenst! 
 
Laatste nieuws vanuit de Ichthusschool 
Dit keer heb ik niet zoveel informatie met u te delen. In de eerste schoolweek is er een 
uitgebreide extra maandbrief uitgekomen. Ook de jaargids met veel informatie is met u gedeeld. 
 
Deze week staan de oudervertelgesprekken met u gepland. Hierin is vooral belangrijk om elkaar te 
leren kennen en te praten over de onderwijsbehoeften van uw kind. Ik hoop dat er fijne en open 
gesprekken plaatsvinden. 
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Doordat later bekend is geworden wanneer de cursusdagen gepland zijn voor alle collega`s, is het 
soms noodzakelijk om de eerder gemaakte planning iets aan te passen. Dit gebeurde al met de 
oudervertelgesprekken voor sommige groepen. Als we afwijken van de jaarplanning, wil ik u zo 
snel mogelijk op de hoogte brengen. De VO gesprekken tussen de ouders en de leerkrachten van 
groep 8 staan gepland op 5 en 7 maart. Ook in deze planning komt een wijziging: De avonden 
staan nu gepland op 4 en 7 maart. 
 
Liedrooster 
17-21 sep.  Opwekking 125  Heer, ik kom tot U. 
24-28 sep.  Liedboek 769   Eens als de bazuinen klinken  
1-5 okt.  Opwekking 40  Zoek eerst het koninkrijk van God   
8-12 okt.   Psalm 75: 1 NB    
 
 
Kerk-School-Gezinsdienst en Kinderboekenweek 
Zondag 7 oktober a.s. vindt er weer een Kerk & School dienst plaats. Dit jaar is het thema 
Vriendschap (door dik en dun ). Vanaf 17 september a.s. vertellen we Bijbelverhalen en zingen we 
liedjes waarin dit thema duidelijk naar voren komt. In de diensten van zondag 7 oktober sluiten 
we het project in de kerken van Schoonhoven af met het mooie verhaal over David en Jonathan 
(innige vriendschap, een hechte band tussen 2 vrienden). Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur ’s 
morgens, behalve de dienst van de Levensbron, die start om half 11. U bent van harte 
uitgenodigd voor één van deze diensten. 

Na Kerk en school werken we nog verder over het thema vriendschap met het project van 

de Kinderboekenweek. Hierbij staat er voor de kinderen ook nog een leuke voorstelling van de 
poppenspeler Matthijs Vlaardingenbroek op het programma. 

 
Kliederkerk 
Welkom bij de Kliederkerk Schoonhoven op zondag 7 oktober  
Na twee succesvolle ‘Kliederkerken’, nodigen we u en jou van harte uit om – met uw kind(eren) –  
de derde editie van Kliederkerk bij te wonen op zondag 7 oktober 2018, weer in (en bij droog  
weer ook om) de Ichthusschool tussen 15.00 tot 17.00 uur. Het thema is dit keer ‘Storm op het  
meer’.  
  
Kliederkerk is een nieuwe, speelse vorm voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om  
hen heen. Gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God. Wilt u nadenken  
over welke gezinnen in uw omgeving u zou kunnen uitnodigen en meenemen?! Het concept van  
Kliederkerk bestaat uit samen (met je kind) ontdekken, vieren en eten.  
  
Heb je vragen of ideeën voor Kliederkerk Schoonhoven of wilt u zelf een keer actief een bijdrage  
leveren door bijvoorbeeld het schenken van koffie/thee, begeleiden van een spelonderdeel of iets  
bakken/koken? Mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com. U en jij kunt Kliederkerk  
Schoonhoven ook volgen via de Facebook-pagina.  
 
 
Muziek en theater 
Op 17 september zal een medewerker vanuit zangschool Clear Notes en vanuit de theaterschool 
Theatrique uit Schoonhoven in elke klas een zang- en theater les verzorgen. Het doel is om 
kinderen meer met zang en theater in contact te laten komen. 

mailto:KliederkerkSchoonhoven@gmail.com
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KIES 
KIES IS DE AFKORTING VOOR KINDEREN IN ECHTSCHEIDING SITUATIE 
 
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zeker ook voor kinderen. Op 10 oktober start 
een training van 8 bijeenkomsten, elk van één uur, voor kinderen vanaf groep 4. Hieronder de 
inhoud uitgelegd aan de kinderen, in de bijlage meer informatie voor ouders.  
 
Mocht u interesse hebben? U kunt dit aangeven bij onze IB-ers: juf Sanne (groep1-2) 
s.houweling@pcb-ichthusschool.nl of juf Wilma (gr. 3-8) w.blom@pcb-ichthusschool.nl 
 
KIES 
  
Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan? 
  
Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker 
om daarmee om te gaan. 
  
Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten zoals: 

- Moet ik verhuizen? 
- Ik wil niet kiezen! 
- Hoe gaat het met mijn broer en zus? 
- Ik wil dat het geruzie stopt! 
- Die nieuwe vriend of vriendin van papa of mama…. 
- Ik ben boos, bang, verdrietig 
- Hoe moet het nu verder? 
- Wie helpt mij? 
-   

Misschien snap  je iets niet of ben je boos op je ouders. Misschien voel je je verdrietig over de 
scheiding en alles wat daarna veranderde.  Het kan zijn dat het eigenlijk  allemaal wel meevalt en 
weer redelijk of goed gaat behalve…..Misschien kan je er al best goed mee omgaan en heb je tips 
voor andere kinderen? 
  
Bij KIES ben je een aantal keer samen met anderen die hetzelfde meemaken als jij. 
Acht keer kom je samen met andere kinderen die ook gescheiden ouders hebben en een 
begeleider die daar speciaal voor getraind is. Samen gaan we aan de slag.  
Bij KIES gaat het er even om hoe alles voor jou is als je ouders gescheiden zijn en hoe jij er mee 
om kunt gaan.  
Je hoeft niet te praten of te vertellen, het mag. Je mag ook alleen luisteren. Alles blijft in de 
groep. Het is immers jouw verhaal. Je mag ook vragen stellen en vertellen wat jij eigenlijk wilt. 
  
Kom je ook naar KIES? 
Het is 8 keer een uur. 
Het is voor ALLE kinderen met gescheiden ouders, ook al merk je geen nare dingen van de 
scheiding. 
Geef je op zodat je mee kunt doen als de groep bij jou op school wordt gegeven! 
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 D.V. in augustus en september 

 
 
Hartelijke groet namens het team, 
 
Jaco Vink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

18 sep. SAR vergadering 20.00-22.00 uur 

25 sep. GMR vergadering 

26 sep. Studiedag voor alle het personeel. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 

3-14 okt. Kinderboekenweek 

7 okt.  
KSG diensten in de kerken van Schoonhoven 
Kliederkerkdienst in de Ichthusschool 

9 okt. Maandbrief van oktober verschijnt 


