12 februari 2019

Laatste nieuws Ichthusschool
Deze maandbrief is wat korter dan gewoonlijk. Er is immers tussendoor nog een informatiebrief
met u gedeeld met veel informatie.
Op 5 en 7 februari waren de rapportengesprekken. Wat fijn dat van ieder kind minimaal één ouder is
geweest om het werk te bekijken en een gesprek te voeren met de juf(fen) of meester. Fijn dat de
betrokkenheid van alle ouders zo hoog is. Dit geeft aan dat we met elkaar om uw kind(eren) staan. Via
deze weg wil ik de AC bedanken voor het schenken van koffie en thee. Fijn om te zien hoe met een bak
koffie of thee allerlei gesprekken op de gang ontstaan tussen ouders die elkaar daar ontmoeten.

Liedrooster
18-22 feb.
4-8 maart
11-15 maart
18-22 maart

Liedboek 1010
Opwekking 640
Psalm 81:1 NB
Psalm 136: 2 OB

Project
Afgelopen maandag is het project gestart. Anderhalve week wordt er in alle groepen gewerkt aan
het thema `Bouwen en wonen`. We sluiten het project op 20 februari af. U bent van harte
welkom op onze projectavond. Tussen 17.00-18.30 uur kunt u een kijkje komen nemen in de
school en het werk van uw kind(eren) bekijken.
Schoolreis en schoolkampSch
Dit schooljaar staat de schoolreis van groep 1-2 gepland op donderdag 6 juni. De schoolreis van
groep 3-6 staat gepland op maandag 27 mei.
Dit jaar gaat groep 7 en 8 op kamp. Dit staat gepland op 22-24 mei.
T.z.t. krijgt u meer informatie over de bestemming e.d.
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KliederkerkSch
17 maart: Kliederkerk Schoonhoven met thema De schepping
In het voorjaar sta je vaak extra stil bij de mooie natuur om je heen. Wij geloven dat dat Gods
schepping is! Het thema van Kliederkerk Schoonhoven in maart 2019 is dan ook: de schepping.
Kom je ook (weer)? Kliederkerk is gericht op alle basisschoolkinderen met hun ouders, opa's,
oma's, oppas, etc.
Op de webpagina Facebook.com/KliederkerkSchoonhoven vindt u meer informatie en foto’s van
de bijeenkomsten van Kliederkerk Schoonhoven in 2018.
Wilt u nadenken over welke gezinnen in uw omgeving u zou kunnen uitnodigen?! Het concept van
Kliederkerk bestaat uit samen (met je kind) ontdekken, vieren en eten en is met name gericht op
gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God.
Vragen of hulp aanbieden? Mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com.

D.V. in februari-maart
11-20 feb.
20 feb.
21 feb.
22 feb.-3 mrt
4 en 7 mrt
6 mrt
13 mrt
15 maart
19 maart
22 maart
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Projectweek thema: Bouwen en wonen
17.00-18.30 uur inloopavond n.a.v. projectweek
Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen zijn deze dag vrij
Voorjaarsvakantie
VO adviesgesprekken met alle ouders van groep 8
SAR vergadering 20.00-22.00 uur
Biddagdienst van 8.25 uur in de witte kerk te Willigen Langerak
Landelijke stakingsdag. De Ichthusschool doet hier niet aan mee. Dit is een
normale lesdag voor alle kinderen.
Maandbrief 7 verschijnt deze dag.
Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen
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Ik wil deze maandbrief afsluiten met een gedicht:
Heel anders, heel gewoon
Ik kom ze steeds weer tegen
die kinderen van nu.
Met een eigen gezicht, een eigen blik,
een beetje anders,
heel gewoon, anders dan jij en ik.

Ze vallen eigenlijk niet op.
Ze zijn zoals ze zijn,
maar in hun ogen gloort er wat.
Een beetje anders,
heel gewoon lopen ze door de stad.

Zij zeggen in zo`n ogenblik:
Wij willen geen geweld,
geen macht of politieke kracht.
Wij willen het anders,
heel gewoon vanuit het hart bedacht.

Vanuit de ziel, vanuit gevoel,
daar komt vrede uit voort.
Geen materie, geen gejaag,
anders en dus heel gewoon leven in vandaag.

Ik kom ze steeds meer tegen
met hun eigen blik.
Zij zullen de wereld veranderen,
heel anders, heel gewoon
en daarop, daarop wacht ik.
Het Kind, dat toen geboren werd
had zo`n blik, zo wonderschoon.
Als eerste van de eerstelingen,
heel anders, heel gewoon.

Namens het team,
Jaco Vink

Merellaan 1

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

3

