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Laatste nieuws Ichthusschool 
Van 9-11 juni is groep 8 op kamp geweest. De kampcommissie is op zoek gegaan naar een 
alternatieve locatie waar zoveel mogelijk buiten kon plaatsvinden. Uiteindelijk heeft het kamp op 
camping De Koekoek in Tienhoven plaatsgevonden. De kinderen en de leiding zijn daar op de fiets 
heengegaan. Onderweg is er met de rijders een vossenjacht gehouden in Nieuwpoort.  
Er is in tenten geslapen. Er zijn verschillende leuke spellen gedaan, gespeeld in het water van de 
Lek, was er een leuke bonte avond en een nachttocht met ouders die de kinderen lieten 
schrikken. Het weer zat gelukkig ontzettend mee. Er kan teruggekeken worden op een heel fijn en 
gezellig kamp waar de sfeer ontzettend fijn was! Dank aan de leiding en alle ouders die geholpen 
hebben! 

 
Op 25 juni hebben we de pensionering van juf Rita en juf Elma 
`gevierd`. Beide juffen kwamen `s morgens vroeg al aan bij de 
school in een oude trabant. Vervolgens hebben alle groepen een deel 
van de musical o.l.v. EnMuziek ingestudeerd en opgevoerd in de 
gymzaal. Nog voor de zomervakantie zal de film in alle klassen 
getoond worden, zodat iedereen kan nagenieten van deze hele fijne 
dag. 
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Na schooltijd hebben we met hele team een workshop gedaan en met elkaar gegeten. We hebben 
tussendoor op allerlei creatieve manieren stilgestaan bij de pensionering van juf Rita en juf Elma.  
Tijdens deze avond hebben we ook Eefje Vermeulen in het zonnetje gezet. Zij werkt volgend 
schooljaar niet meer bij ons. We hebben haar bedankt voor al haar inzet bij de kleuters. We 
wensen haar het allerbeste toe! 
 
Op 29 juni hebben we nog een feestelijke dag met elkaar gehad. Zowel de Koningsspelen als de 
schoolreis ging dit schooljaar wederom niet door. Daarom hebben we op deze dag toch een 
feestelijke dag georganiseerd. Er zijn heel veel spellen geregeld die gedurende deze dag door alle 
kinderen gedaan konden worden. Tussendoor is er door alle kinderen friet gegeten. De meester 
en juffen hebben tevens meteen hun verjaardagen gevierd. Wat fijn dat iedereen zo verwend is 
deze dag! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liedrooster laatste periode: 
5-9 juli Liedboek 705  Ere zij aan God de Vader 
12-16 juli Psalm 147:1  Lof zij de Heer, goed is het leven. 
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NPO 
Zoals u misschien wel gehoord of gelezen hebt krijgt het onderwijs de komende 2 schooljaren 
extra gelden om in te zetten om achterstanden bij kinderen aan te pakken die het gevolg zijn van 
de coronapandemie. Dit wordt wel het Nationaal Programma Onderwijs genoemd (NPO) 
genoemd. We hebben d.m.v. een scan, een analyse en een plan in kaart gebracht waar wij die 
achterstanden zien. Tevens hebben we met elkaar besproken hoe we deze gelden willen gaan 
inzetten. Dit alles is ook besproken met de MR. Zij hebben goedkeuring gegeven aan onze 
plannen. 
 
Het komt er in het kort op neer dat we deze gelden als volgt willen gaan besteden: 
1. Extra handen voor extra begeleiding van kinderen die achterstanden hebben opgelopen door de 
coronapandemie. 
2. Verbeteren van de resultaten voor begrijpend en technisch lezen door extra met kinderen te 
oefenen. Daarnaast willen we hiervoor een nieuwe methode aanschaffen. 
3. Naast hulp van ouders willen we ook vanuit de school een leerkracht inzetten voor de 
begeleiding van kinderen in de Acadingroepen. Deze leerkracht wordt een dag daarvoor vrij 
geroosterd. 
4. We willen ons als team gaan scholen in feedback geven zowel naar kinderen als naar elkaar. 
5. We willen de kinderen nog beter gaan volgen op het gebied van hun sociaal emotionele 
ontwikkeling. We zullen hiervoor een studiedag volgen, Kanjercoördinatoren opleiden en alle 
nieuwe collega`s zullen een Kanjertraining krijgen.  
 
Nog een nieuwe collega 
Inmiddels is de gehele sollicitatieprocedure afgerond. De kandidaat waar we nog mee in gesprek 
waren, heeft inmiddels ook een proefles gegeven en er is een referent gebeld. Ook bij deze 
kandidaat was alles zeer positief. Inmiddels is haar een baan van 3 dagen aangeboden en heeft zij 
deze baan aanvaard. Nu zult u wel graag willen weten om wie het gaat. Het gaat om Nadine 
Huisman-Kruimer. Hieronder zal zij zich aan u voorstellen: 
 
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Nadine Huisman. Komend jaar ben ik 3 dagen de leerkracht van groep 4a. Ik kom  
oorspronkelijk uit Rijssen, ongeveer 140 kilometer verderop. Hier heb ik de afgelopen drie jaar les  
gegeven aan groep 6. Ongeveer een maand geleden ben ik getrouwd met Coen en sindsdien  

woon ik in Bergambacht. Dus een verhuizing van oost naar west, 
vandaar een nieuwe baan!  
 
Naast het werk als leerkracht wil ik de andere 2 dagen nog gaan 
invullen met werk als orthopedagoog. In mijn vrije tijd houd ik ervan 
om te mountainbiken, te sporten en een flink stuk  
te wandelen. 
 
Ik heb er zin in om na de zomer aan de slag te gaan! Als jullie nog 
vragen hebben, spreek me  
gerust aan! 
      Nadine Huisman 
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Formatie 2021-2022 
Inmiddels is de formatie voor komend schooljaar rond. Fijn dat er zoveel nieuwe collega`s voor 
het nieuwe schooljaar gevonden zijn! Dank aan allen die geholpen hebben bij het verspreiden van 
de teaser! Dit heeft zeker geholpen! Hieronder kunt u de verdeling van leerkrachten lezen. De 
leerling verdeling zal 9 juli gemaild worden. 

Een aantal collega`s vindt u niet terug in dit overzicht of voor minder uren dan u wellicht 
verwacht. Per collega wil ik een korte toelichting geven: 

• Juf Heleen gaat met de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Dit loopt door tot aan de 
kerstvakantie. Ze neemt daarna nog ouderschapsverlof op en zal rond 29 maart weer 
terugkeren. 

• Juf Eline gaat 12 oktober met zwangerschapsverlof. Ook zij neemt ouderschapsverlof op. 
Zij zal rond 24 mei weer terugkeren. 

• Juf Lisette gaat op 5 november met zwangerschapsverlof. Ook zij neemt ouderschapsverlof 
op. Zij zal pas in nieuwe schooljaar terugkeren. Voor alle 3 hopen we van harte dat alles 
goed mag gaan de komende maanden. Deze 3 collega`s zullen voor de tijd dat ze op 
school zijn ingezet worden voor NPO, ziektevervanging, bij collegiale klassenconsultatie etc. 
Ze zijn dus niet aan een vaste groep gekoppeld dit schooljaar. 

• Juf Mieke is nog niet volledig hersteld van corona. Zij werkt nu 3 dagen per week. Zij start 
dit schooljaar 1,5 dag voor de groep. Verder zal zij ingezet worden bij het wegwerken van 
achterstanden bij kinderen (NPO-gelden) Juf Mieke zal hopelijk verder kunnen herstellen 
komend schooljaar. 

• Juf Harriet is dit schooljaar afgestudeerd voor de master `leren en innoveren`. Ontzettend 
knap om dit naast een baan erbij te doen! Zij zal komend schooljaar op dinsdag ambulant 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

Nemo 1-2 + 
instroom 

Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte Juf Henriëtte 1e lok. rechts na ingang in De 
Vogelweide. 

Zeepaard 1-2 
+ instroom 

Juf Alinda Juf Alinda Juf Gonny Juf Gonny Juf Alinda 2e lok. rechts na ingang 
in De Vogelweide. 

Goudvis 1-2 + 
instroom 

Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Esther Juf Esther 1e lok. linksonder in De 
Houtsnip. 

3a Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Lianne Juf Lianne Lok. tegenover speellokaal  in  
De Vogelweide. 

3b  Juf Harriet Juf Mieke Juf Harriet/ 
Juf Mieke 

Juf Harriet Juf Harriet In het speellokaal in De 
Vogelweide. 

4a 
(was gr.3 
beneden) 

Juf Zelia Juf Zelia Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  In De Houtsnip middelste lokaal 
boven. 

4b 
(was gr. 3 
boven) 

Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina In De Houtsnip boven links. 

5  Juf Froukje 
  

Juf Esther de 
Visser 

Juf Esther de 
Visser 

Juf Froukje Juf Froukje Lok. boven in De Vogelweide 
boven aan trap meteen rechts 
waar nu groep 3 zit 

6a Juf Rolieneke Juf Rolieneke Juf Rolieneke Juf Rolieneke Juf Rolieneke Naast pers. kamer  in De 
Vogelweide. Lok. waar nu groep 
6 zit. 

6b Juf Mariëlle Juf Mariëlle Juf Carla Juf Mariëlle Juf Mariëlle Tegenover leerplein  in De 
Vogelweide. Lokaal waar nu 
groep 8 zit. 

7 Meester Pieter Meester Pieter Meester 
Pieter 

Meester 
Pieter 

Meester Pieter Lok. boven in De Vogelweide 
boven aan trap meteen links 
waar nu groep 4 zit. 

8  Juf Carla Meester Eric Meester Eric Meester Eric  Meester Eric  Blijven in het huidige  lokaal  in De 
Vogelweide. 
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zijn. Zij wordt dan ingezet voor o.a. Acadin, eigenaarschap, coördineren van 
`Schoolkracht` programma (scholing voor het team) en als begeleider van 
ontwikkelgroepen van het schoolplan. Zij zal juf Rita gaan opvolgen als schoolopleider 
(begeleider van de Pabo studenten) Komende 2 jaar gaat zij daar een studie voor volgen. 
Wij zullen ook als team daar een aantal studiedagmomenten aan gaan besteden de 
komende 2 schooljaren, zodat we Driestar studenten mogen begeleiden die de SAM 
opleiding volgen. 

• Juf Mariska is komend schooljaar 6 uur per week ib-er van groep 1-3. Daarnaast is zij 
bovenschools ib-er van de PCPO voor 1 dag in de week. Vanaf 5 november zal zij het  
ib-werk van juf Lisette overnemen van groep 4-8. Daarvoor werkt zij 2 dagen. In totaal 
werkt zij dan bijna 4 dagen. 

• Juf Elma en juf Rita zijn beiden beschikbaar voor noodgevallen. Juf Rita gaat komend 
schooljaar alle studenten van de Driestar begeleiden op de Ichthus. Tevens zal zij ook alle 
nieuwe collega`s gaan begeleiden en inwerken. 

• Geertje de Groot en ondergetekende gaan komend schooljaar allebei 2 uur per week meer 
werken. Hun benoemingen groeien zo mee met de groei van de school. 

 
 

Verslag vanuit de SAR 
Op maandag 14 juni hebben we als SAR voor het eerst sinds lange tijd weer ‘live’ kunnen  
vergaderen. Het was goed om elkaar te ontmoeten en zowel terug te kijken op het afgelopen  
schooljaar als vooruit te kijken naar het komende schooljaar. Allereerst kijken zowel De Rank als  
de Ichthus terug op een mooie sollicitatieronde. Op beide scholen zijn voldoende brieven binnen  
gekomen van mensen die enthousiast zijn om op één van de scholen te werken. Dankbaar wordt  
teruggekeken op de gesprekken waarna nieuwe collega’s benoemd zijn die zowel pedagogisch,  
didactisch als wat betreft identiteit mooie kwaliteiten in de scholen willen brengen. We wensen  
hen vanuit de SAR veel plezier toe in hun nieuwe baan! 
Inmiddels zijn de functies voor nieuwe toezichthouders vervult en zijn de oproepen voor MR en  
GMR leden uitgezet. De SAR gaat op zoek naar een extra lid vanuit de Ichthus vanwege de groei  
van de school.  
Voor komend schooljaar zijn de vieringen gepland waarbij we hopen dat het weer mogelijk is om  
als ouders deze bij te wonen in de verschillende kerken. Tevens hebben we gesproken over de  
liedlijsten die beide scholen hanteren. Tot slot is het zendingsgeld ter sprake geweest. In een tijd  
waarin mensen steeds minder contant geld in huis hebben, denken we na over manieren waarop  
‘het geven aan een ander die minder heeft’ kan blijven leven. Verschillende opties zijn besproken  
en worden verder opgepakt in de scholen.  
Namens de SAR wensen we u een fijne zomervakantie! 

Petra Bogaard    
 
D.V. juli/augustus/september 

5 juli De kinderen uit groep 1-7 krijgen hun rapport mee naar huis deze dag. 

5,6,7,8 juli 

`s Middags staan de gesprekken gepland met alle ouders en kinderen tussen 
14.15-15.15 uur. Op 6 en 8 juli is er tussen 18.30-19.30 uur ook ruimte om 
gesprekken te voeren. De gesprekken staan in het teken van evaluatie. Hoe 
kijken met elkaar: kind-ouder-leerkracht terug op afgelopen schooljaar. 

9 juli Definitieve leerlingverdeling wordt gemaild deze dag. 

14 juli Afscheidsavond en opvoering musical groep 8.  

16 juli  Laatste schooldag. Deze dag is een normale schooldag van 8.30-14.00 uur. 
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Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht van Chris Lindhout: 
 

Kind, 

Ik bedank je voor dit jaar 
waarin we optrokken met elkaar. 

Ik gaf je les 
en leerde van jou, 

genoot van je vrolijkheid, 
enthousiasme en trouw. 

 
Kind, 

Dank voor je glimlach 

als ik het even niet meer zitten zag, 
want met jou zorgeloosheid 

zorgde jij toch voor een vrolijke dag 
 

Kind, 
Ik zag niet je a-tje en c-tje en e-tje 

Maar zag alleen jou en af en toe een beetje 
Zag ik mezelf in wat je deed en wat je zei 

En werd ik een beetje jij 
 

Kind, 
ik bedank je 

je zat in mijn klas 
kind ik bedank je, 

omdat je er was. 
 
 
 

Hartelijke groet,   
 

Jaco Vink 

19 juli-27 aug. Zomervakantie, alle leerlingen zijn deze 6 weken vrij. 

30 aug. 
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. De kinderen worden om 8.30 uur 
op school verwacht. 

31 aug. Volgende maandbrief verschijnt deze dag. 


