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Inleiding   
Vandaag begint de lente. Onderstaand lied is wel heel toepasselijk in deze 40dagentijd voor 
Pasen: 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

  Ichthusschool groeit door 
De vorige maandbrief verscheen precies op de inschrijfochtend. Natuurlijk waren er al heel wat  
inschrijvingen binnen voor deze ochtend. Deze waren vooral van ouders die al kinderen op de  
Ichthusschool hebben. Deze ochtend mochten we ook weer heel wat nieuwe ouders ontmoeten.  
Nu we een aantal weken verder zijn, is er meer duidelijk geworden wat betreft nieuwe  
aanmeldingen. Inmiddels weten we dat er volgend schooljaar sowieso 42 nieuwe kinderen naar de  
Ichthusschool komen. Hier zijn we natuurlijk heel dankbaar voor! Als u uw kind nog niet hebt  
ingeschreven voor het nieuwe schooljaar, doe dit dan a.u.b. zo snel mogelijk. 
Aan het einde van dit schooljaar gaan 15 leerlingen van groep 8 naar een nieuwe school. Een  
snelle rekensom laat zien dat de Ichthusschool dus het komende schooljaar flink doorgroeit.  
Dit heeft gevolgen voor de formatie van volgend schooljaar en het aantal lokalen dat we nodig  
hebben. Hierover wordt natuurlijk al volop nagedacht. Op het moment dat hier meer over duidelijk 
is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.  
 

  Regel van de maand 
Elke maand zal er een regel centraal staan in de school en op het plein. Voor de maanden maart  
en april is dat: Ik-jij-hij of zij, iedereen hoort erbij.  
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Aantal zaken vanuit de school 
Op 26 maart zal juf Sanne weer starten in groep 3. Haar werkdagen worden dan maandag, 
dinsdag en woensdag. De rest van de week zal juf Gonny voor groep 3 werken. Hiermee komt 
een einde aan juf Sannes zwangerschapsverlof. We zijn blij dat het weer goed gaat met haar en 
haar zoon Jeftha. Via deze weg willen we juf Anne Marie heel hartelijk bedanken voor al haar 
inspanningen in groep 3. Na de meivakantie zal juf Anne Marie het zwangerschapsverlof van juf 
Eline gaan invullen. 
 
Liedrooster 
9-13 apr   Opwekking 71   Jezus leeft in eeuwigheid 
16-20 apr.  Liedboek 23b    De Heer is mijn herder `k heb al wat mij lust 
23-27 apr.  Psalm 47:2 NB   Volken weest verheugd 
14-18 mei  Liedboek 675    Geest van hierboven 
 
Schoolbezoek PCPO 
Op 27 maart krijgt de Ichthusschool bezoek vanuit de PCPO. Gert Tissink, directeur bestuurder  
van alle 8 de PCPO scholen, zal dan een bezoek brengen aan onze school. Hij zal een kijkje  
nemen in 3 verschillende klassen, een gesprek hebben met de IB-er, MR, SAR, het team en  
ondergetekende. We hopen dat hij deze dag een zo volledig mogelijk beeld van het reilen en  
zeilen op de Ichthusschool gaat krijgen. 

 
 Verkeersexamen groep 7  
Op 5 april krijgt groep 7 het theoretisch verkeersexamen in de klas. Aan de hand van een  
aantal vragen wordt getoetst of ze voldoende weten van de verkeersregels en de 
verkeersborden. Dit wordt ook in de praktijk getest op 17 april. Alle kinderen uit groep 7 moeten 
deze dag op de fiets naar school komen. 
 
Inloopavond 17 april  
Op het jaarrooster staat op 19 april een inloopavond gepland. Deze wordt verzet naar 17 april. 
De school is dan tussen 18.30-19.30 uur open om het werk van uw kinderen te bekijken of een 
gesprek met de leerkracht(en) te hebben. Wilt u liever een 10 minuten gesprek met alleen de 
leerkracht(en) en zonder andere ouders? Dat kan ook die avond vanaf 19.30 uur. Het kan ook 
zijn dat de leerkracht(en) een 10 minutengesprek met u wil(len) maken. In beide gevallen 
gebeurt dit als er (grote) zorgen zijn. De communicatie loopt dan via de mail tussen 
leerkracht(en) en ouders. 
 
  Voorstellen Geerard Siereveld  
Vanaf 8 maart hebben we een vrijwilliger op de Ichthusschool voor conciërge werkzaamheden.  
Geerard Siereveld zal voortaan op donderdag van 10.00-15.00 uur allerlei werkzaamheden  
binnen de school uitvoeren. We zijn erg blij met deze extra paar helpende handen. We hopen  
dat Geerard zich snel thuis mag voelen bij ons op school. Hieronder zal hij zich verder aan u  
voorstellen: 

Hallo Allemaal, 
Langs deze weg wil ik mezelf voorstellen als vrijwilliger. Ik ben Geerard Siereveld en ik ben 40  
jaar en woon in Alblasserdam. Ik ben 12 jaar werkzaam geweest als gasmonteur. Daarvoor heb  
ik gewerkt bij hovenier/grondverzet bedrijven. Helaas kan ik door lichamelijke klachten dit werk  
niet meer doen. Daarom ben ik heel blij en dankbaar dat ik hier op deze school de kans krijg om 
mezelf als vrijwilliger nuttig te maken. 
Geerard Siereveld 
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Start Kliederkerk Schoonhoven op zondag 8 april 
Op zondag 8 april staan de deuren van de Ichthusschool open voor de eerste Kliederkerk 
Schoonhoven. Kliederkerk is een nieuwe, speelse vorm voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en 
de mensen om hen heen.  
Op ontspannen wijze willen we het geloof (opnieuw) ontdekken. De ingrediënten van een 
Kliederkerk? Samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Zo ontdekken jong en oud op een  
creatieve manier de betekenis van een Bijbelverhaal.  

 
Het voornemen is om vijf keer per jaar een Kliederkerk in Schoonhoven te organiseren. De 
deuren van de Ichthusschool staan vanaf 15.00 uur open en de middag duurt tot ongeveer 17.00 
uur. Van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 
Voor vragen kunt u één van de vrijwilligers aanspreken of een mail sturen naar  
KliederkerkSchoonhoven@gmail.com.  
Op de hoogte blijven? Like en tag de Facebook-pagina Kliederkerk Schoonhoven. 

 
Petra Bogaard, Corné en Machteld van Roest, Esther van Slingerland, Janneke Verhoeff en Ingrid  
Voormolen.  

 
  Koningsspelen 
De Koningsspelen zullen dit jaar op vrijdag 20 april  
gehouden worden. Deze worden, net als vorig  
jaar, gezamenlijk georganiseerd met de andere  
scholen uit Schoonhoven. Alle kinderen starten  
met het Koningsontbijt om 8.30 uur in de klas. Alle  
kinderen zullen deze dag gewoon om 14.00  
uur uit zijn. Meer gedetailleerde informatie volgt t.z.t. 
 
 Biddagviering 
Vorige week woensdag hielden we met elkaar een Biddagviering in de witte kerk te Willige 
Langerak. We hebben daar met elkaar gezongen, gebeden, naar kinderen geluisterd en gekeken.  
De dominee heeft het Bijbelverhaal verteld over de arme weduwe die de profeet Elisa om raad  
ging vragen. Uiteindelijk kreeg ze zoveel olie dat ze haar schulden kon afbetalen. Wat een mooie  
boodschap kregen we mee om alle zaken waar we mee zitten tot God te komen. Soms zeggen  
beelden nog meer dan woorden: 
 

  
 

mailto:KliederkerkSchoonhoven@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnn8y4qPDZAhVQ2qQKHXQcB7gQjRx6BAgAEAU&url=https://kvk.bnnvara.nl/nieuws/koningsspelen-2018&psig=AOvVaw0uWhUDhuDM5O6FgDe80GxD&ust=1521271579922182
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 ICT ontwikkelingen 
Dit schooljaar zullen alle digiborden en beamers de klassen uitgaan, omdat ze zijn afgeschreven.  
De digiborden worden in de mei- of zomervakantie vervangen voor touchscreenborden. Deze 
borden hebben we al in groep 8 en in de instroomgroep. Deze borden kun je met je vingers 
bedienen, hebben geen beamer meer en zijn in hoogte verstelbaar. Tevens zijn ze veel scherper 
dan de digiborden die nu vervangen worden. We gaan er vanuit dat we met deze nieuwste 
technologie weer jaren vooruit kunnen. 
Voor de afgeschreven digiborden en beamers zoeken we nog nieuwe gebruikers. Als er ouders zijn 
die interesse hebben in de (oude) digiborden of beamers (zie foto`s) laat het even weten bij 
ondergetekende. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt…….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zendingsgeld 
De afgelopen maanden spaarden we voor het zendingsdoel Nationaal Fonds Kinderhulp. Zie voor  
verdere informatie in de maandbrief van januari. Anne Marie Koudstaal is inmiddels in alle  
groepen over dit project komen vertellen. We sparen nog tot Pasen voor dit goede doel. 
 
Nieuwe taal- spellingmethode 
Dit schooljaar is er een werkgroep binnen de school actief in het uitzoeken van een nieuwe taal- 
spellingmethode voor groep 4-8 voor in het nieuwe schooljaar. Na gesprekken met een uitgever, 
vele zaken uitzoeken, zichtzendingen aanvragen en teambesprekingen zijn we nu zo ver dat er 2 
methodes worden uitgeprobeerd in groep 4-8. Deze weken worden er lessen gegeven uit de 
methode Taal actief en de methode Staal. Daarna wordt afgewogen welke methode het beste is 
en het beste past bij de Ichthusschool. Ik hoop u over een aantal maanden te kunnen vertellen 
waar de keuze op gevallen is. 
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 D.V. IN maart, april en mei 

 
Namens het team,  
 
Jaco Vink 

 

21-3 SAR vergadering 20.00 uur op de Ichthusschool 

22-3 
GMR vergadering 
Praatcafé 8.30-9.30 uur in de personeelskamer 

26-3 MR vergadering 

27-3 Schoolbezoek PCPO 

30-3 Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 

2-4 Tweede Paasdag,  alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5-4 Theoretisch verkeersexamen groep 7 

8-4 Kliederkerk 15.00-17.00 uur 

17-4 Praktijk verkeersexamen groep 7 

17-4 Inloopavond 18.30-19.30 uur daarna evt. op afspraak als er zorgen zijn 

17, 18 en 19-4 Cito eindtoets groep 8 

20-4  Koningsspelen 

26-4 Normale lesdag van 8.30-14.00 uur 

27-4 t/m 13-5  Mei en Hemelvaartvakantie. De kinderen zijn dus op vr. 27 april al vrij. 

16-5 Maandbrief 9 


