16 april 2019

Opstaan
Een afgesloten graf
als een afgesloten leven,
doodstille eenzaamheid
alles zwart binnenin.
Laten wij de steen wegrollen
Wegduwen, wegschuiven door:
een liefhebbend woord te spreken
een arm om de schouder te leggen
een vriendelijke blik te hebben.
Met een luisterend oor en
met een glimlach op je gezicht
echt aandacht te geven,
uit te gaan van het goede.
Zelfs een kind kan zo
de grafsteen verwijderen.
Mensen staan dan op,
zien weer licht, zien weer toekomst.
Geef het licht van de Paasmorgen,
op elke morgen.
Jezus heeft het voorgedaan.
Laten we opstaan.

Laatste nieuws Ichthusschool
Woensdagavond zullen we met elkaar de Paasviering houden in De Hoeksteen. Vanaf 18.45 uur
bent u samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. De dienst
begint om 19.00 uur. In de kerk wordt aangegeven waar de kinderen kunnen zitten. De klassen
met hulpmoeders zitten bij elkaar. We hopen op een mooie dienst met elkaar.
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Een aantal weken geleden is bekend geworden dat de werkdrukgelden al komend schooljaar voor
basisscholen omhoog gaat. Dit is goed nieuws! Na intern overleg is besloten om deze gelden te
besteden aan extra onderwijs assistentie. Komend schooljaar hebben we daardoor 12 uur extra te
besteden. De interne sollicitatieprocedure is daar inmiddels voor afgerond. Hierin zijn geen
kandidaten naar voren gekomen voor deze vacature. We willen nu extern gaan werven. Graag
doen we een beroep op u. Kent u mensen die graag een baan als onderwijsassistent zouden
willen hebben? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de advertentie in de bijlage door te sturen?
Liedrooster
6-10 mei
13-17 mei
20-24 mei

psalm 87: NB
Liedboek 663
Opwekking 733 Tienduizend redenen

Spreekweek
De eerste week na de meivakantie staat weer een spreekweek gepland. In deze week kunnen de
ouders van groep 1-7 een 10 minuten gesprek aanvragen bij de leerkracht of de leerkracht nodigt
ouders uit. Deze gesprekken vinden meteen na schooltijd plaats.
Voorstellen nieuwe gezichten in de Ichthusschool
Er zijn twee nieuwe gezichten op de Ichthusschool. Beiden zullen zich hieronder aan u voorstellen.
Goedendag allemaal ,
Mijn naam is Lisette de Groot en na de meivakantie zal ik als
intern begeleider gaan werken op de Ichthus. Ik ben voor u een
nieuw gezicht, wat maakt dat ik me graag in deze maandbrief aan
u voorstel. Ik ben getrouwd met Remon en samen met onze drie
zoontjes wonen we in Ameide. Tot aan de zomervakantie zult u
mij met name op de maan- of dinsdag op de Ichthus kunnen
vinden.
Het werk van de intern begeleider is voor mij een nieuwe en
uitdagende stap, maar bovenal een stap waar ik met veel
enthousiasme naar uitkijk. Na acht fijne jaren werkzaam te zijn
geweest op de Rank als groepsleerkracht, ben ik vorig jaar de
opleiding voor intern begeleider gestart aan de Driestar in Gouda.
Deze opleiding reikt mij handvatten aan met betrekking tot de
coördinatie van de leerlingenzorg; het ondersteunen van de
leerkrachten en het voeren van gesprekken met externe instanties of ouders. Dit alles is in het
belang van de leerling; uw zoon of dochter. Wellicht ontmoeten we elkaar binnenkort op de
Ichthus.
In dat geval, tot ziens!
Hartelijke groeten,
Lisette de Groot.
l.groot@pcb-ichthusschool.nl
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Hallo allemaal,
Ik wil me graag even voorstellen: Ik ben Demi Noa Papendorp. Ik ben 18
jaar en woon in Schoonhoven. Ik volg de opleiding Zorg en
Dienstverlening op het GSG Het Segment in Gouda. Sinds 25 maart loop
ik stage als klassenassistent op deze leuke school. Je kunt mij
tegenkomen bij de kleuters van groep 1 Nemo. Ik vind het leuk om met
kinderen te werken en hoop een leuke tijd met jullie hier te beleven.
Vriendelijke groeten,
Demi Noa
Wandelen voor water
Op 20 maart hebben alle leerlingen van groep 7-8 meegedaan
met Wandelen voor Water samen met alle andere kinderen uit
groep 7-8 van de andere basisscholen in Schoonhoven. In
totaal hebben 266 kinderen meegelopen en is er een totaal
bedrag van € 5570,- opgehaald. Dit is dus een enorm succes
geweest. Dank voor alle mensen die hiervoor hun bijdrage
hebben geleverd.

Verkeersveiligheid
Sinds kort is er tussen de rijbaan het fietspad een hegje
gepland met daartussen een draad. Zodoende wordt
voorkomen dat fietsers opeens de rijweg oprijden. Dit
heeft al verschillende keren tot gevaarlijk situaties geleid.
We zijn dan ook erg blij dat dit gerealiseerd is. Al heel snel
is de draad kapot gemaakt. Men wil toch graag de kortste
weg pakken. Ik wil graag een oproep doen om dit niet te
doen. Het is ervoor bedoeld om de verkeerssituatie veiliger
te maken voor alle verkeersdeelnemers.
Samen loop voor hoop Krimpererwaard
"Wij zijn klaar voor de start!”
De KinderLoop van SamenLoop voor Hoop Krimpenerwaard is op zaterdag 29 juni 2019
In het weekend van 29 en 30 juni staat er een bijzonder evenement gepland, de SamenLoop voor
Hoop Krimpenerwaard. Tijdens deze SamenLoop zal er zoveel mogelijk geld bijeen worden
gebracht voor wetenschappelijk kankeronderzoek. SamenLoop voor Hoop is een prachtig
wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang over Park Weydehoeck in
Lekkerkerk wandelen. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Kids in actie met de KinderLoop
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei
optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er op zaterdag 29 juni om
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16:00 uur een KinderLoop. Helaas krijgen er in Nederland ongeveer 550 kinderen per jaar kanker
en via deze speciale wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich inzetten voor het goede doel
en kunnen we heel bewust stilstaan bij alle kinderen in Nederland die kanker hebben of hebben
gekregen. Ze organiseren vooraf acties om geld in te zamelen. Meedoen kost € 3,-, die volledig
aan het KWF ten goede komt. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars SamenLoop-Tshirt en lopen alleen, met vriendjes samen, in teams of worden begeleid door een volwassene.
Aan de finish ontvangen ze nog een oorkonde. Een blijvende herinnering aan een bijzondere dag!
We hebben u nodig!
Zonder ouders zijn we nergens. We nodigen u uit om met uw kind te praten over deze mooie
actie. Kinderen kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan het goede doel. Verzin samen
met uw kind een manier om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Bak koekjes en
verkoop ze, haal de lege flessen op, veeg de stoep, of schakel opa’s en oma’s in. Bij de start van
de KinderLoop kunnen de kinderen hun opgehaalde geld doneren. De kinderen met de hoogste
opbrengst worden uiteraard in het zonnetje gezet!
Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden aan:
Krimpenerwaard@samenloopvoorhoop.nl.
Contactpersoon is: Renata de Groot, telefoonnummer: 06-14030095.
D.V. in april-mei
16-18 april
17 april
19 april-3 mei
6-10 mei
9 mei
13 mei
14 mei
15 mei

Cito eindtoets groep 8
Paasviering in De Hoeksteen, inloop 18.45 uur en aanvang 19.00 uur voor
alle kinderen en belangstellenden.
Paas- en meivakantie
Spreekweek
SAR vergadering 20.00-22.00 uur
Inloopochtend
Maandbrief 9 verschijnt deze dag
MR vergadering 19.30-21.30 uur

Namens het team,
Jaco Vink

Merellaan 1

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

4

