6 juni 2018

Inleiding
Afgelopen maand hebben we in elke klas het Pinksterverhaal verteld. Hieronder een passend
gedicht bij dit feest:
Geest
Ongrijpbaar
is de manier
waarop hij je vastpakt.
Ondenkbaar
de wijze waarop hij
je gedachten bepaalt.
Onvoorstelbaar
zoals hij
dingen voorstelt
Onverwoestbaar
blijft hij
de mens vernieuwen
Ongelooflijk
zoals Hij je doet geloven.
De Geest
Laatste nieuws Ichthusschool
Wat fijn dat er aan alle kanten is meegeholpen naar het zoeken van 3 nieuwe collega`s! Net voor
en tijdens de meivakantie zijn er veel sollicitatiebrieven binnengekomen. Er waren 3
sollicitatiecommissies die elk een selectie hebben gemaakt. Voor alle 3 de vacatures zijn er
verschillende kandidaten op gesprek geweest. Uiteindelijk zijn er voor elke vacature 2 proeflessen
gegeven zowel in groep 7, 3 en 1-2. We zijn blij u te kunnen melden dat alle commissies unaniem
hebben besloten de volgende kandidaten te benoemen:
Voor groep 7: meester Eric van Nieuwkerk
Voor groep 3: juf Harriet van Schoonhoven
Voor de instroomgroep vanaf 5 november: juf Esther van Bruchem
Verderop in deze maandbrief zullen alle nieuwe collega`s zichzelf voorstellen. In een aparte brief
zal er een nadere toelichting gegeven worden over de formatie van het nieuwe schooljaar.
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Regel van de maand

Ruzie lossen we met praten op, lukt dat niet dan zoeken we de juf/meester op.
Liedrooster
11 - 15 juni
18 - 25 juni
25 – 29 juni
2 – 6 juli

Opwekking 562
Liedboek 913
Psalm 105:1 OB
Liedboek 146a

U noemde mij bij mijn naam
Wat de toekomst brenge moge
Looft looft verheugd de Heer der Heren
Laat ons nu vrolijk zingen

Cito
In de week voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt.
Drie ochtenden lang hebben ze keihard gewerkt om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Ik
kan melden dat dat is gelukt. Ze hebben een gemiddelde score gehaald van 536 waardoor we ook
dit schooljaar weer boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord.
In de andere groepen is deze week weer begonnen met het afnemen van allerlei Cito toetsen. Er
worden toetsen afgenomen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en
rekenen. Op deze manier krijgen we met elkaar inzicht hoe alle kinderen zich het afgelopen half
jaar hebben ontwikkeld op de Ichthusschool t.o.v. alle andere kinderen in Nederland in dezelfde
leeftijdscategorie. Tijdens de gespreksavonden op 3 en 5 juli kunt u samen met de leerkrachten
van groep 1-7 dit bespreken. Een uitnodiging voor deze gesprekken krijgt u de week van tevoren.
Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
In de maandbrief van april is onderstaand vakantierooster al gemeld. Inmiddels zijn ook de
studiedagen voor het nieuwe schooljaar bekend. Deze staan hieronder vermeld. Op de
studiedagen zijn alle leerlingen vrij.
Het vakantierooster van volgend schooljaar ziet er dan als volgt uit:

Studiedag woe. 26 sep. 2018

Herfstvakantie 22-10-`18 t/m 26-10-`18

Studiedag vr. 23 nov. 2018

Kerstvakantie 24-12-`18 t/m 4-1-`19

Studiedag do. 21 feb. 2019

Voorjaarsvakantie 22-2-`19 t/m 1-3-`19

Studiedag ma. 1 april 2019

Paas- en meivakantie 19-4-`19 t/m 3-5-`19
Hemelvaartvakantie 30-5-`19 t/m 31-5-`19 Pinkstervakantie 10-6-`19

Studiedag di. 2 juli 2019

Zomervakantie 22-7-`19 t/m 30-8-`19
3 nieuwe leerkrachten op de Ichthusschool
Hieronder zullen alle nieuwe leerkrachten zich aan u
voorstellen:
Hallo!
Mijn naam is Harriet van Schoonhoven. Ik ben 26 jaar en
woon in Giessen-Oudekerk. Dit schooljaar heb ik voor
groep 3/4 gestaan en volgend schooljaar hoop ik groep 3
les te geven! Ik hoop u snel te ontmoeten.
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Graag wil ik mij middels dit kleine stukje even voorstellen aan
jullie. Mijn naam is Eric van Nieuwkerk en zal komend
schooljaar de lessen gaan verzorgen in groep 7. Ik zal vier
dagen voor de groep komen te staan en ik heb hier erg veel
zin in. Momenteel ben ik nog werkzaam op De Regenboog in
Dordrecht en ook hier geef ik les in de bovenbouw. Ik werk
daar nu inmiddels 9 jaar met veel plezier. Het werken met
kinderen geeft mij elke dag weer nieuwe energie. Voor de klas
staan beschouw ik dan ook als een voorrecht en ik hoop dat ik
de kinderen in Schoonhoven met een glimlach in de klas krijg
en dat ze ook met een glimlach weer naar huis gaan.
Ik ben opgegroeid in Dordrecht en sinds 2010 woon ik met
mijn vrouw Margriet en twee kindjes Emma en Oscar in GrootAmmers. Na een aantal jaar heen en weer rijden om naar de
kerk te gaan in Dordrecht, zijn wij op zoek gegaan naar een
kerk dichterbij. Dit is de Bethelkerk geworden in Waal. Hier sta
ik regelmatig op zondag voor de “Ga Met God’ klas.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen in het bos. Ik sta ook met plezier in de keuken om de
heerlijkste gerechten klaar te maken. Stoofpotten in de winter en gegrilde groenten met vis van
de bbq in de zomer. In de kerk, op school en thuis speel ik gitaar en luister ik naar oude jazz
muziek op vinyl.
Ik wil jullie alvast allemaal een hele fijne vakantie wensen! En voor de kinderen; vergeten jullie na
de vakantie niet wat leuke vakantiefoto’s mee te nemen? Kunnen we op de eerste dag na de
vakantie gezellig met elkaar de vakantie bespreken!

Even voorstellen… Ik ben Esther van Bruchem, 32 jaar en woon
in Groot-Ammers. Jullie zullen mij leren kennen als Esther de
Graaf want ik hoop op 7 juli te gaan trouwen met Rik de Graaf.
Op onze trouwkaart staat: “Het is een wonder, zo bijzonder, de
liefde tussen jou en mij”. We kijken er naar uit om deze liefde te
gaan vieren!
Sinds 2007 ben ik werkzaam als leerkracht in het speciaal
onderwijs op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Daarnaast ben ik werkzaam als interim Intern Begeleider.
Het lesgeven in het speciaal onderwijs laat ik achter me want in november start ik op de
Ichthus. Samen met juf Eline ben ik de gelukkige dat ik les mag geven aan de instoomgroep. Ik
ben dankbaar dat ik deel uit mag gaan maken van het Ichthus-team en de instroomkleuters een
basis mee kan geven voor de rest van hun basisschoolperiode. Tot in november!
Esther van Bruchem
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AVG
Privacytoelichting – mei 2018

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:
A. Spelt
fg@pcpokrimpenerwaard.nl
Op de Ichthusschool, onderdeel van PCPO Krimpenerwaard, gaan wij zorgvuldig om met de
privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van PCPO Krimpenerwaard.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor
de organisatie die daarvoor nodig is.
In deze Privacytoelichting kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de
registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de
inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze
school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van
onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk –
tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de
school is niet verplicht.
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze
school. Omdat De Ichthus onderdeel uitmaakt van PCPO Krimpenerwaard worden daar ook
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als
die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die
ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet
meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Binnen PCPO Krimpenerwaard hebben we op basis van ons privacyreglement een uitgebreide en
meer formele Privacytoelichting opgesteld. Hierin vindt u meer informatie over de manier waarop
wij als organisatie omgaan met persoonsgegevens. Ook is in dit document een overzicht
opgenomen van de leveranciers waarmee wij leerling gegevens uitwisselen. U vindt deze
Privacytoelichting onder ‘downloads’ op de website van de PCPO Krimpenerwaard.
(https://www.pcpokrimpenerwaard.nl).
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Kliederkerk
Tweede Kliederkerk Schoonhoven op zondag 24 juni
De eerste Kliederkerk op 8 april smaakte naar meer! Bezoekers waren enthousiast, de sfeer was
heel ontspannen en het weer fantastisch. We hopen op dezelfde ingrediënten voor de tweede
Kliederkerk op zondag 24 juni, weer in de Ichthusschool van 15.00 tot 17.00 uur. Kliederkerk is
een nieuwe, speelse vorm voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om hen heen.
Gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God. Kliederkerk bestaat uit samen
ontdekken, samen vieren en samen eten. Zo ontdekken jong en oud op een creatieve manier de
betekenis van een Bijbelverhaal. Meer weten? Volg de Facebook-pagina ‘Kliederkerk Schoonhoven’
of mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com.
Spring-Out
In de vorige maandbrief is er informatie gedeeld over de zomerfair, Spring-Out, die op 20 juni
wordt georganiseerd. Inmiddels hebben de kinderen daar meer informatie over mee naar huis
gekregen. Zou u het strookje willen invullen en aan de leerkracht willen geven?
Sloop oude Ichthusschool
Inmiddels is het gebouw van de oude Ichthusschool helemaal gesloopt. Hieronder treft u een
aantal foto`s.
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Schoonmaakavond 26 juni
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1 t/m 8
Kijkt u weleens om u heen in onze school, wanneer u uw kind brengt? Of wanneer u in de klas het
werk van uw kind bekijkt? We zijn best trots op onze mooie school! Om dit allemaal zo netjes en
schoon te houden, vragen we uw medewerking!
Twee keer in een schooljaar houden we een schoonmaakavond. We willen u als ouders vragen om
te komen schoonmaken op dinsdag 26 juni a.s. van 19.00 – 21.00 uur. Na afloop is er nog
tijd om gezellig met elkaar wat te drinken en bij te praten! Meld u aan en zet deze avond in uw
agenda!
De ervaring leert dat het met een grote groep ouders (vaders en moeders) altijd gezellig is! Het
schoonmaken is dan zo gedaan want… vele handen maken licht werk! We rekenen op uw komst!
Wanneer u verhinderd bent, vragen we u om contact op te nemen met de leerkracht van uw
kind(eren).
Graag aanmelden via de mail g.bouter@pcb-ichthusschool.nl
Met een schone opgeruimde groet,
Team Ichthus
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Hulpouder gevraagd
Wie doet er voor ons de was?
Elke week is de wasmand op de Ichthus vol! Het is de vuile was, die bestaat uit hand- en
theedoeken en vaatdoekjes, die er in de lokalen gebruikt worden. Elke week nam Willemieke
Timmermans de was mee naar huis. Zij gaat hier nu mee stoppen. Willemieke enorm bedankt
voor je jarenlange trouwe inzet! Elke week lag de schone was netjes opgevouwen in onze
kast! Nu hebben wij als team de volgende vraag: Wie wil elke week onze vuile was mee naar huis
nemen en wassen? U kunt hiervoor een kleine wasvergoeding van ons krijgen. Aanmelden
hiervoor bij juf Gonny g.bouter@pcb-ichthusschool.nl
ICT investeringen
De afgelopen tijd zijn er verschillende investeringen gedaan op het gebied van ICT. Aan
het begin van dit schooljaar zijn er 20 nieuwe laptops aangeschaft naast de 18 laptops die we al
hadden. Afgelopen week zijn daar nog 40 nieuwe laptops bijgekomen. Kinderen kunnen hierop
werken als ze klaar zijn met hun werk. Onderdelen die nog moeilijk zijn kunnen extra geoefend
worden bijv. met het programma Mijn Klas ook wel bekend als Ambrasoft. Ook kunnen er
uitdagende opdrachten gegeven worden die op de laptops uitgevoerd worden. Komend schooljaar
zullen daar nieuwe programma`s bijkomen van de nieuwe taal en spellingmethode. Er kan dan
ook geoefend worden met programma`s spelling en woordenschat behorend bij de methode.
Doordat we met meer laptops per groep gaan werken, was het nodig om ons Wifi netwerk te
vervangen voor een netwerk dat een intensiever gebruik van laptops aankan. Dit is inmiddels
gerealiseerd. Ook alle pc`s die de digiborden aansturen zijn vervangen. In de zomervakantie
zullen alle digiborden en beamers vervangen worden voor in hoogte verstelbare
touchscreenborden. Met al deze investeringen kunnen we de komende jaren weer goed vooruit en
zijn er nog meer mogelijkheden om kinderen te onderwijzen en uit te dagen.
D.V. IN maart, april en mei
12-6
13-6
20-6
21-6
24-6
25-6
26-6
3 en 5 juli
4 juli
6 juli
10 juli
13 juli
27 aug

Schoolreis groep 1&2
Schoolreis groep 3-8
Spring-Out 15.15-18.15 uur
Studiedag personeel, alle kinderen zijn deze dag vrij
Kliederkerk 15.00-17.00 uur
MR vergadering
GMR vergadering
Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur
10 minutengesprekken n.a.v. het tweede rapport, informatie volgt nog
Maandbrief van juli
Leerlingverdeling wordt rondgemaild
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag. Alle leerlingen zijn om 12.00 uit!
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Namens het team,
Jaco Vink
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