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Laatste nieuws Ichthusschool 
Het schooljaar 2021-2022 zit 
erop. Wat een schooljaar! Er is 
ontzettend veel gebeurd in 
allerlei opzichten. Laat ik er 
een aantal zaken uitpikken: 

- Vier collega`s hebben 

een kindje gekregen dit 

schooljaar: juf Heleen, 

juf Eline, juf Lisette en 

juf Zelia. We danken 

dat alles goed gegaan 

is! 

- Heel veel kinderen en 

collega`s hebben 

corona gehad, maar zijn 

gelukkig ook weer 

genezen. 

- We hadden dit 

schooljaar te maken 

met hele strenge 

corona maatregelen 

maar gelukkig ook met 

helemaal geen 

maatregelen meer. 

- Het dak van de 

Vogelweide is vol 

gelegd met 

zonnepanelen, zodat we 

ons steentje bijdragen om beter voor het milieu te zorgen. 

- Kinderen in groep 1-6 zijn 2x op schoolreis geweest. (Er was er nog één in te halen van 

vorig schooljaar) Groep 7-8 is eenmaal op schoolreis geweest en ook nog op kamp. We zijn 

dankbaar dat dit allemaal mogelijk was. We kijken terug op hele gezellige momenten! 

- De gebedsgroep is iedere 2 weken bij elkaar geweest om te bidden voor de school. 
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- We hebben dit schooljaar een nieuwe methode in gebruik genomen voor verkeer in groep 

1-7. Daarnaast hebben we ook 3x praktische Verkeer op Seef lessen buiten gedaan met 

alle groepen. 

- We hebben als team een Kanjertraining gevolgd, zodat we weer op de hoogte zijn van de 

laatste ontwikkelingen om kinderen nog beter sociale vaardigheden te leren. We hebben in 

alle groepen al 3 jaar dezelfde regels. Deze zijn dit schooljaar ook op de trappen 

aangebracht, zodat het ook buiten de klas duidelijk is wat de afspraken zijn. 

- Sinterklaas kon gelukkig dit schooljaar wel in de school komen en heeft alle kinderen in de 

gymzaal, groep voor groep, ontvangen. 

- De Dankdagviering, de Biddagviering en de Kerstviering konden niet doorgaan in de kerk, 

maar gelukkig wel in de eigen klas. 

- Dit schooljaar hebben we verdere stappen genomen op het gebied van meer- en 

hoogbegaafdheid. Er is gekeken op 2 andere scholen, Levelwerk is uitgeprobeerd in de 

klassen en juf Harriet was een dag ambulant om deze kinderen te begeleiden. Daarnaast is 

Acadin gebruikt in alle klassen en hebben we een heel jaar hulp gehad van 3 enthousiaste 

ouders die dit hebben begeleid. 

- We hebben 2 acties gehouden voor Oekraïne. Eerst zijn er allerlei spullen ingezameld. 

Daarnaast is er schoolbreed een markt gehouden met een enorme opbrengst van  

€ 3226,75 

- We hebben stilgestaan bij het 40 jarig jubileum van juf Mieke en het 25 jarig jubileum van 

ondergetekende. We hebben 2 feestelijke dagen met de kinderen mogen beleven. 

- Er is dit schooljaar een nieuwe methode voor technisch lezen uitgezocht die komend 

schooljaar ingezet gaat worden in groep 4-5. Daarnaast is er een begrijpend lezen methode 

uitgezocht voor groep 6-8. 

- We hebben als school weer ontzettend veel hulp van ouders gekregen op allerlei manieren. 

Zonder uw hulp hadden we heel veel (leuke) dingen niet kunnen doen! Heel veel dank 

hiervoor!! 

Ik kan deze lijst nog veel langer maken, maar ik moet een keer stoppen. De zomervakantie begint  
vandaag. Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie mag hebben, goed mag uitrusten, gezond  
mag blijven en weer helemaal opgeladen het nieuwe schooljaar kan starten. 

 
Als team starten we op vrijdag 19 augustus het schooljaar weer op met een studiedag. In de 
dagen daarvoor zullen alle collega`s voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar. 
Op 22 augustus hopen we alle kinderen weer terug te zien op de Ichthusschool. De eerste 
schooldag willen we rond 14.00 uur feestelijk met elkaar afsluiten. De kinderen zullen dan het 
Ichthuslied ten gehore brengen op het plein. De AC zal voor een hapje en een drankje zorgen op 
het plein. We hopen dat er van ieder gezin minimaal één ouder aanwezig is. 
 
 
(Nieuwe) collega`s 
In de brief bij de leerling verdeling is vorige week al aangekondigd dat juf Joëlle van Hove 
komend schooljaar vanuit de invalpool bij ons komt werken. Hieronder zal zij zich voorstellen. 
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Joëlle van Hove, ik ben 20 jaar en woon in 
Bergambacht. Ik werk nu ruim een jaar in de Invalpool van de 
PCPO en ik zal komend schooljaar het team op de Ichthus 
komen versterken. In mijn vrije tijd hou ik heel erg van muziek 
maken, afspreken met vrienden & reizen. Ik ben dan ook het 
afgelopen half jaar naar Zuid -Afrika geweest om daar een kijkje 
te nemen in het onderwijs. Na deze prachtige ervaring heb ik 
ook weer ontzettend veel zin om aan de slag te gaan in 
Nederland. Tot na de zomervakantie! 
 
                                                                   Joëlle van Hove 
 
 
 
Vanuit de invalpool zijn er nog 2 leerkrachten werkzaam op de Ichthusschool komend schooljaar.  
Dit zijn meester Daniël en juf Lineke. Beiden hebben het afgelopen jaar al veel bij ons gewerkt. Zij  
hadden zich nog niet voorgesteld in de maandbrief. Hieronder stellen zij zich voor. 
 
 
 
Dag ouders, ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Daniël van der Eijk.  
 
Ik ben ruim 20 jaar getrouwd en woon samen met mijn  
vrouw en 3 zonen te Lekkerkerk (dicht tegen Krimpen ad  
Lek). Ik heb dit afgelopen schooljaar al enige tijd in groep  
6a ingevallen voor 2 dagen een half jaar lang. Nu heb ik  
groep 4a gehad voor 7 weken. Ook komend jaar ga ik  
weer ingevallen op de Ichthusschool vanuit de invalpool.  
Daar ben ik dit schooljaar voor het eerst in begonnen. De  
afgelopen 16 jaren heb ik verschillende  
bovenbouwgroepen gewerkt in Capelle a/d IJssel en heb  
dit jaar vooral in groep 4 t/m groep 8 ingevallen binnen  
onze stichting PCPO-Krimpenerwaard.  
Omdat ik het op de Ichthusschool erg naar mijn zin heb en  
al aardig gewend en bekend ben geraakt, zal ik na de zomervakantie één dag vast voor groep 5b  
komen werken. Ik heb daar veel zin in! 
Doordeweeks ben ik na schooltijd (vooral ’s avonds / ‘s nachts en in de weekenden), zo veel als  
mogelijk paraat voor de vrijwillige brandweer in Krimpen a/d Lek. Daarnaast ben ik laatste tijd erg  
veel aan het klussen aan een oud dijkhuisje dat één dezer dagen ons nieuwe thuis moet worden.  
Verder sport ik graag bij onze badmintonvereniging (competitief) en ga ik in de vakanties graag  
op reis met mijn gezin in onze camper.  
Waarschijnlijk ga ik dat deze zomervakantie ook nog even doen. Tot na de zomervakantie op  

school. Ik heb er zin an           

 
Daniël van der Eijk 
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Mijn naam is Lineke Langerak. Samen met  
mijn man Willem en onze zonen Thom  
(7jaar) en Noah (4 jaar) woon ik in  
Schoonhoven. 
 
Sinds maart ben ik, als invalleerkracht,  
werkzaam op de Ichthusschool in groep 1-2.  
Dit doe ik met veel plezier!  
 
Als ik vrij ben ga ik graag met m’n gezin  
naar het bos voor een mooie wandeling. 
Ook hou ik van tekenen, lezen en ben ik  
graag bezig met de inrichting van ons huis. 
 
Tot ziens na de zomervakantie! 
 
Lineke Langerak 
 
 
Jaargids en jaarrooster 2022-2023 
Inmiddels is het jaarrooster en de jaargids voor het schooljaar 2022-2023 gereed. U kunt deze 
stukken vinden op onze website onder het kopje PCB Ichthus – Informatie. 
 
Vragenlijst over zorg en begeleiding  
Een paar weken geleden heeft u de mogelijkheid gekregen om op een aantal vragen over zorg en 
begeleiding antwoord te geven via een enquête. 106 ouders hebben deze vragenlijst beantwoord. 
We zijn blij dat er zoveel ouders betrokken zijn bij de school en de moeite nemen om deze vragen 
te beantwoorden. Als MT/IB hebben we de antwoorden in ons laatste overleg bekeken. Op de 
studiedag van 19 augustus zal dit met het team een vervolg krijgen. We zullen dan met elkaar een 
aantal conclusies trekken en daar een vervolg op gaan geven. Nogmaals dank voor de feedback 
die we gekregen hebben. Hier kunnen we zeker ons voordeel mee doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Leerlingen van groep 8 voeren de musical op voor  
de kinderen van groep 1-4 in de gymzaal. 
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Nieuws vanuit de MR 
Vanuit de Medezeggenschapsraad 
Afgelopen jaar kwam de MR 6 keer bij elkaar. We mochten starten met twee nieuwe leden: Heidi  
Kuiper als ouder en Esther de Graaf als leerkracht. De MR werd steeds op de hoogte gehouden  
van de laatste schoolontwikkelingen. Zo waren er dit jaar nog heel wat corona-perikelen:  
bijzonder hoe het steeds is gelukt om personeel voor de klassen te hebben staan en alle kinderen  
naar school te laten gaan. We zijn blij dat er nu weer inloopmomenten kunnen zijn en ouders  
weer in de klassen van hun kind kunnen kijken.  

 
De MR heeft gesproken over de vacature die ontstond voor groep 6. Ook heeft ze meegedacht  
over de ouder-vragenlijst die vanuit de PCPO was opgesteld en zijn de begroting en de formatie  
voor het nieuwe schooljaar besproken. Twee ouders kwamen aan het eind van hun  
zittingstermijn. Zowel Jantine Augusteijn als Rob Vonk hebben aangegeven ook de komende  
termijn plaats te nemen in de MR.  

 
We hebben dit jaar nagedacht over de rechten en plichten van de MR. Ook willen we de MR meer  
gezicht geven en bekendheid onder de ouders. Daarover in het nieuwe jaar meer! 
 

  Juf Martina 
 
 
Typecursus 
Ik begreep van de Typetuin dat er inmiddels al 7 kinderen van de Ichthus zijn ingeschreven voor 
de typecursus die volgend schooljaar in de Ichthus gegeven gaat worden. Verder info hierover 
vindt u hieronder van de Typetuin: 
 
Vergeet niet in te schrijven voor 1 augustus! 
Op vrijdag 4 november 2022 om 14:15uur gaat er op onze school de typecursus van de Typetuin 
van start. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 11 plaatsen 
vrij. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). 
Indien u uw kind inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U 
betaalt dan €160,- ipv €185,-. Voor meer informatie: www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. 
Wees er op tijd bij, want vol=vol 
 
 
 
Vakantie Bijbel Feest 

Dit jaar staat er tijdens de Tentdagen weer een mooi kinderprogramma klaar. Na 2 jaar zonder, 
mogen we weer zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en spelletjes doen. Op 
maandag 15 en dinsdag 16 augustus zijn alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar van 10.00 - 12.00 
uur welkom bij de tent in het Springerpark!  
Om dit feest neer te kunnen zetten, kunnen we nog hulp gebruiken! Iedereen van 13 jaar en 
ouder kan zich aanmelden om één of twee ochtenden mee te helpen. Meld je aan via 
vbf.tentdagen@gmail.com of app naar 0640396256. 
 
Hartelijke groet, de commissie; Fija Hoek, Heidi Kuiper, Hanne van Roon, Ageeth Berkhof, Mirjam 
van Blitterswijk (spreek ons gerust aan) 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2Faanmelden&data=05%7C01%7Cj.vink%40pcb-ichthusschool.nl%7C669dabeb42a2425965a308da5914eb17%7Cad3425a107b743fe928a3208e0e422d7%7C1%7C0%7C637920243633587307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FecFt91yWjO9z1OeozxstVC1rHDgK2PPVSnXwiA5RX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=05%7C01%7Cj.vink%40pcb-ichthusschool.nl%7C669dabeb42a2425965a308da5914eb17%7Cad3425a107b743fe928a3208e0e422d7%7C1%7C0%7C637920243633587307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dWrYnhTRmuPWM6aIPYtGYQTloOpLx6nMMIBdGxh%2FBjU%3D&reserved=0
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D.V. juli/augustus 

Ik wil de maandbrief afsluiten met onderstaand gedicht: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een hele fijne vakantie toegewenst! 
 
 

Hartelijke groet, 
 

Jaco Vink 
 

11 juli – 19 aug. Zomervakantie 

22 aug. Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. 

23 aug. Maandbrief 1 verschijnt deze dag. 

26 aug.  Schoolfotograaf maakt groepsfoto`s en individuele foto`s. 


