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Laatste nieuws Ichthusschool 
De eerste schoolweken zijn inmiddels achter de rug. 
De kennismakingsgesprekken met alle ouders zijn 
gevoerd. Fijn dat van ieder kind er minimaal één 
ouder is geweest. We vinden het belangrijk dat de 
ouderbetrokkenheid hoog is. Op deze manier is dat 
ook zo.  
In week 10 staat er een spreekweek gepland. We zijn 
gewend dat er in die week oudergesprekken 
plaatsvinden. Deze zijn facultatief, zowel ouders 
kunnen een gesprek aanvragen als collega`s. Mocht 
er nu eerder een gesprek nodig zijn, aarzel dan niet 
en plan een gesprek in met de leerkracht(en) van uw 
kind. Dit kan natuurlijk ook omgekeerd, zodat 
collega`s dit doen. Dit voorkomt dat zaken zich 
ophopen. 
 
 
1 oktober telling 
Op 1 oktober worden alle basisschoolleerlingen landelijk geteld. Van daaruit krijgen we de 
bekostiging voor het komende schooljaar van de overheid. Zoals het er nu naar uitziet, komen we 
uit op 259 leerlingen per 1 oktober 2021. 

 
Hieronder een overzicht van de leerlingenaantallen van de Ichthus van de laatste jaren: 

2015 149 leerlingen  

2016 165 leerlingen  

2017 171 leerlingen  

2018 199 leerlingen  

2019 227 leerlingen  

2020 251 leerlingen 

2021 259 leerlingen 

 De grootste groei lijkt voorbij. Dit kan kloppen gezien de oplevering van de huizen in 
Thiendenland. De meeste huizen zijn inmiddels wel opgeleverd, al komen er nog wel zo`n 50 bij. 
Toch heb ik deze maand wel 10 kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe ouders. Dit is nog 
nooit zo hoog geweest. Het valt op dat ouders gaande vroeger hun kind aanmelden. Dit is heel 
fijn! We kunnen dan nl. al in een vroeg stadium al bepalen wat er nodig wat betreft de personele 



 
 

 
  2 2 

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

Merellaan 1 
 

bezetting, maar ook wat voor gevolgen dit heeft voor de huisvesting. Zoals u weet zitten alle 
lokalen en het speellokaal aan de kant van de Ichthusschool nu vol….. 

 Ik wil een dringende oproep doen aan alle ouders die een kind hebben die tussen half 
juli 2018 en half juli 2019 is geboren. Deze kinderen worden komend schooljaar 4 
jaar. Meldt deze kinderen z.s.m. aan, zodat we met deze kinderen al rekening kunnen 
houden! Een tweede, derde of vierde kind wordt nl. nogal eens vergeten om aan te melden. Dit 
lijkt vroeg, maar er wordt nu al nagedacht over de huisvesting en de formatie van komend 
schooljaar. Een aanmeldformulier kunt u opvragen bij ondergetekende. 

 
Gebedsgroeps 

Zo ongeveer eenmaal in de twee weken  
komt de gebedsgroep bij elkaar o.l.v.  
Margriet Smit. Dit zal tussen 8.30-9.00  
uur plaatsvinden in het wat kleinere  
lokaal aan de Emmakant in de  
Vogelweide naast de jongens kleedkamer  
van de gymzaal. Voel u vrij om daarbij  
aan te sluiten.  
Op de volgende data komt deze groep bij  
elkaar om te bidden: 13 en 27  
okt., 10 en 24 nov. en 15 dec. 
 
 
 
 
 
Plaatsing zonnepanelen op De Vogelweide 
Al geruime tijd is één van de PCPO medewerkers op stafbureau bezig met plaatsing van meer 
zonnepanelen op De Vogelweide. Inmiddels kan u melden dat dit nu zo ver is en dat deze in de 
herfstvakantie geplaatst gaan worden. Afgelopen weken zijn hier de laatste voorbereidende 
gesprekken over gevoerd. Maandag 18 oktober zullen alle zaken daarvoor op het dak geplaatst 
worden door een grote kraan. De installateur is verantwoordelijk voor de veiligheid rondom deze 
kraan. Als alles volgens planning verloopt, dan kunnen we in de eerste week na de herfstvakantie 
gebruik maken van deze groene energie. Er liggen nu 36 panelen op de Vogelweide. Hier komen 
er nog 110 bij.  
De Houtsnip is een gasloos gebouw. Dat dak ligt al vol zonnepanelen waar o.a. de airco`s door 
werken. 

 
 
 
Kamp groep 7-8 

We hebben inmiddels een reactie teruggekregen van de beheerder 
van het kampgebouw waar we al jaren komen. Het kamp voor groep 
7-8 staat nu gepland van 23-25 mei `22. Dit zijn de 3 dagen voor de 
Hemelvaartvakantie. Laten we hopen dat dit gewoon door kan gaan 
en er geen corona beperkende maatregelen komen. Dan moeten we 
onze huidige plannen nl. herzien. T.z.t. horen de ouders van groep 7-
8 hier meer over. 
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Project `Kerk en school` 
Het project "Kerk en School" heeft dit jaar het thema "Je mag er zijn". Op school zijn er 
Bijbelverhalen verteld, die ons duidelijk maken dat we kostbaar, gewaardeerd, gehoord en geliefd 
zijn! Ook hebben we rond dit gekozen thema liederen geleerd en verwerkingen gemaakt. De 
groepen 6 zijn in de verschillende kerkgebouwen geweest en de predikanten hebben een bezoek 
aan de scholen gebracht. 
De afsluiting van dit project vindt plaats op zondagochtend 3 oktober in de diensten in de 
verschillende kerken van Schoonhoven. In deze diensten zal het verhaal van Zacheüs centraal 
staan. We nodigen u als ouders samen met uw kind(eren) van harte uit in deze diensten! Weet u 
welkom! 
 
Protestantse Gemeente de Hoeksteen 
Albert Schweitzerlaan 2 
Aanvang 10.00 u 
 
Hervormde Gemeente Schoonhoven 
Haven 84 
Aanvang 10.00 u  
 
Hervormde Gemeente Willige Langerak 
De Montignylaan 18 
Aanvang 10.00 u 
 
Evangelische gemeente "De 
Levensbron" 
CSG Willem de Zwijger 
Kamerlingh Onnesdreef 4 
Aanvang 10.00 u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratieve zaken  
Ouderbijdrage 
Op 1 oktober zullen de ouders van de onderbouwleerlingen een betaallink ontvangen voor de 
ouderbijdrage van dit schooljaar.  
Binnen "Schoolkassa" bestaat de mogelijkheid om een extra bedrag/donatie over te maken.  
Wij zijn verheugd dat een aantal ouders daarvan gebruik heeft gemaakt en willen hen, via deze 
weg, daarvoor hartelijk bedanken.  
Wij zullen ervoor zorgen dat het geld aan activiteiten voor leerlingen besteed zal worden.  
De ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 ontvangen in januari de betaallink, de ouders 
van de leerlingen van de groepen 5 en 6 in april.  
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Wijzigen van persoonlijke gegevens - ParnasSys  
Wilt u een wijziging doorgeven betreffende uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een ander 
telefoonnummer, nieuw adres, ander noodnummer... Wilt u dit dan doen via de mogelijkheid in 
ParnasSys-Ouderportaal (Profiel) Het is niet noodzakelijk om de telefoonnummers van de ouder(s) 
ook te vermelden bij noodnummers.  
Ouders worden altijd als eerste gebeld, krijgen we geen contact dan zullen we gebruik maken van 
de noodnummers. Dat kunnen zijn; opa/oma, buren, oppas...  
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Het doorgeven van wijzigingen van gezinsgegevens 
is dan voor 1 leerling voldoende. De contactformulieren komen automatisch bij de administratie 
terecht en worden binnen enkele dagen verwerkt.  
 

Geertje de Groot, administratief medewerkster van de Ichthus. 
 
 
Verlofaanvragen 
Voortaan lopen de verlofaanvragen via Geertje de Groot, onze administratief medewerkster. Het 
formulier om verlof aan te vragen staat op onze site en kan ingevuld naar haar gemaild worden: 
https://pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen 
 
Haar mailadres is: g.groot@pcb-ichthusschool.nl Zij zal na afhandeling van de verlofaanvraag 
ouders terugmailen. 

 
 

D.V. oktober/november 

30 sep. 
SAR vergadering in de Ichthus vanaf 20.00 uur 
GMR vergadering 

3 okt. 
In alle kerken van Schoonhoven wordt stilgestaan bij de Kerk en 
Schooldienst.  

5 okt. 
De schoolfotograaf komt groepsfoto`s maken. Komend schooljaar zullen er 
weer individuele foto`s gemaakt worden. 

6-17 okt.  Kinderboekenweek 

7 okt. Studiedag voor alle leerkrachten. Alle kinderen hebben deze dag vrij! 

11 okt. MR vergadering in de Ichthus vanaf 19.30 uur 

12 okt.  Schoolreis groep 1-2 

13 okt. 
Inloop groep 1-8 gaat niet door! 
Gebedsgroep 8.30-9.00 uur 

14 okt. 
Schoolreis groep 3-8. Kinderen worden tussen 8.15-8.25 uur in de klas 
verwacht. Ouders graag niet met de auto naar school komen deze dag 
i.v.m. het parkeren van alle bussen! 

18-22 okt. Herfstvakantie.  Alle kinderen hebben deze week vrij! 

25-29 okt. 
Luizencontrole 
Deze week worden de lessen uit Wonderlijk Gemaakt gegeven. 

27 okt. Gebedsgroep 8.30-9.00 uur 

3 nov. Dankdagviering, verdere info volgt nog 

5 nov. Weekbrief 3 verschijnt deze dag. 

https://pcb-ichthusschool.nl/ouders/verlof-aanvragen
mailto:g.groot@pcb-ichthusschool.nl
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Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand themalied van de Kerk en Schooldiensten: 

 Je mag er zijn 
 

Refr. 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 
Ook al ben je wat verlegen 
ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen 

of je navel op je rug 
 

Refr. 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
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wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 
 

Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 

of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 

 
Refr. 

Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 
Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 

ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef 

 
Ook al heb je slechte ogen 

en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 

die maar niet luisteren wil 
 

Refr. 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 

 
 
 

Hartelijke groet, 
 

Jaco Vink 


