14 februari 2018

Inleiding
Een maandbrief die verschijnt op Valentijnsdag dat is natuurlijk wel bijzonder. Een dag die in het
teken staat van iets voor een ander doen of iets geven aan iemand die je liefhebt. Daarom als
start van deze maandbrief een gedicht over liefde:
Liefde is genoeg
Al had ik het mooiste schoolgebouw
en de allerbeste lesboeken,
maar had de Liefde niet,
ik zou arm onderwijs geven
en geen kind iets leren.
Al had ik alle competenties
en was excellent leraar,
maar had de Liefde niet,
mijn woorden waren inhoudsloos
en mijn onderwijs zonder waarde.
Al las ik alles over kinderen
en leerde mijn leven lang,
maar had de liefde niet,
ik was als een vader zonder gevoel,
als een moeder zonder hart.
Al had ik niets,
alleen maar de Liefde,
het zou genoeg zijn
om een kind gelukkig te maken.
Rapportavonden
Op 6 en 8 februari waren de rapportengesprekken. Wat fijn dat alle ouders zo betrokken zijn op
de Ichthusschool! Volgens mij is er van ieder kind minimaal één ouder bij de leerkrachten op
gesprek geweest. Wat fijn om zo samen met elkaar op te trekken en die zaken te bespreken die
belangrijk zijn voor uw kind. Alle verslagen van de rapportgesprekken zijn binnenkort te lezen in
ParnasSys.
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Liedrooster
19-26 feb.
5-9 mrt.
12-16 mrt.
19-30 mrt.

Liedboek 653
Psalm 8:1 NB
Psalm 121:1 NB
Paasliederen

U kennen, uit en tot U leven
Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven
Ik sla mijn ogen op en zie

Regel van de maand
Elke maand zal er een regel centraal staan in de school en op het plein. Voor de maand februari
is dat: Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.
Koningsspelen
De Koningsspelen zullen dit schooljaar niet op 26 april zijn. Dit staat foutief op de jaarplanning. De
scholen in Schoonhoven organiseren weer net als vorig jaar met elkaar de Koningsspelen. Deze
zullen plaatsvinden op vrijdag 20 april als ook de landelijke dag hiervoor georganiseerd wordt.
Verder informatie volgt t.z.t. 26 april zal een gewone lesdag zijn en op 27 april zijn alle leerlingen
vrij.
Glossy
Een bericht vanuit het stafbureau:
Met veel genoegen zenden wij u het magazine dat de PCPO Krimpenerwaard deze maand uitgeeft.
Wij spreken al van een echte ‘glossy’. De afgelopen weken is hier hard aan gewerkt. Het doel is
om de scholen, het onderwijsaanbod en de veelkleurigheid van de PCPO onder de aandacht te
brengen. Het schetst een mooi beeld van de organisatie en hoe die er na 12 ½ jaar hard werken
voor staat. Nog iedere dag willen onze scholen vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit van
betekenis zijn voor kinderen. Met deze uitgave denken wij een mooie blikvanger in handen te
hebben.
Wij hopen dat u het blad met belangstelling en plezier zult lezen. Wij kunnen ons voorstellen dat u
dit magazine als een bewaarexemplaar voor uzelf houdt. Zo niet, dan nodigen wij u uit het door te
geven aan iemand in uw omgeving, bij voorkeur iemand met jonge kinderen. Zo maken we samen
mensen attent op de aanwezigheid van een PCPO-school in onze directe omgeving.
Splitsing groep 5-6, verhuizing groep 8, zwangerschapsverlof juf Heleen
Deze week wordt voor het eerst groep 5/6 4 dagen per week gesplitst. Groep 6 verhuist deze
dagen naar het lokaal van groep 8. Groep 8 is afgelopen vrijdag verhuisd naar een lokaal in de
Emmaschool. Juf Mieke Verduijn zal groep 5 4 dagen lesgeven en juf Martina groep 6. Op vrijdag
zitten beide groepen weer bij elkaar o.l.v. juf Martina.
Juf Annemieke Vis zou het zwangerschapsverlof van juf Heleen na de voorjaarsvakantie komen
invullen. Onlangs heeft ze aangegeven dit niet te zien zitten, omdat ze ook nog op een andere
school werkt. Inmiddels is deze tijdelijke vacature weer ingevuld. Juf Mariska van der Wal zal op
donderdag en vrijdag vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie lesgeven in groep 8.
Juf Mariska heeft in het verleden al voor een school binnen de PCPO gewerkt en valt dit schooljaar
in bij ons op school. Juf Rita zal de andere dagen voor haar rekening nemen en de maandag extra
gaan werken. Verderop in de maandbrief zal juf Mariska zichzelf voorstellen.
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Voorstellen juf Mariska
Een nieuw gezicht op school.
Of toch niet helemaal? Graag wil ik me even voorstellen aan iedereen die mij nog niet kent.
Mijn naam is Mariska van der Wal. Dagelijks wandel ik de school in om onze
zoon Thom te brengen. Sinds kort echter kunt u mij ook zo af en toe in andere groepen
tegenkomen als “invaljuf” op de Ichthus. Na de voorjaarsvakantie mag ik iedere donderdag en
vrijdag aan de slag met de kanjers van groep 8. Ik heb er zin in! Benieuwd naar iets meer over
mijzelf?

Tot ziens in groep 8!
Een hartelijke groet,
Mariska van der Wal
Guppyochtend/inschrijfochtend
Vanmorgen was de Guppymorgen. Vele ouders en kinderen zijn gekomen voor een eerste
kennismaking met de Ichthusschool. De kinderen hadden hun eerste schoolervaring in de klas van
juf Alinda. Alle nieuwe ouders hebben een rondleiding gekregen. Tevens is er veel informatie
uitgewisseld over de werkwijze op de Ichthusschool
Heeft u uw kind nog niet ingeschreven voor het nieuwe schooljaar? Doe dit dan a.u.b. zo snel
mogelijk, zodat wij daar rekening mee kunnen houden als we de komende weken nadenken over
de groepsverdeling van het nieuwe schooljaar.
D.V. IN FEBRUARI/MAART
20-2
23-2 t/m 3-2
13-3
14-3
15-3
21-3
22-3
26-3

Rapport en VO adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn op vrijdag 23 feb. al vrij
Studiedag voor al het personeel, alle kinderen zijn deze dag vrij
Biddag om 8.30 uur verzamelen alle kinderen bij de witte kerk in Willige
Langerak. Ze gaan na de dienst lopend met de leerkrachten terug naar
school.
School op Seef-verkeer-onderbouw
SAR vergadering
Maandbrief 7
GMR vergadering
Praatcafé 8.30-9.30 uur
MR vergadering

Namens het team,
Jaco Vink

Merellaan 1

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

3

