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Laatste nieuws Ichthusschool 
Wat gaat een jaar weer hard. 2018 nadert zijn einde. Een tijd van donkere dagen en toeleven 
naar het geboorte feest van de Here Jezus, het feest van het Licht. Zoals u hieronder in de 
uitnodiging kunt lezen, staan wij daar uitgebreid bij stil. U bent van harte uitgenodigd voor de 
kerstwandeling in de Ichthusschool. 
 
Morgen zullen we Sinterklaas en zijn zwarte Pieten ontvangen in De Vogelweide. Het is de 
bedoeling dat de kinderen vanaf 8.20 uur naar de klassen gaan. O.l.v. de leerkracht zullen ze zich 
om 8.30 uur opstellen op het schoolplein. U bent als ouders van harte welkom bij dit feest. Dit 
jaar zal de Sinterklaas per helikopter aankomen, zorg dus dat de landingsplaats vrij blijft………. De 
kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de AC. 
 
Een aantal weken geleden heeft juf Esther de Graaf in haar klas het mooie nieuws verteld dat ze  
samen met haar man Rik een kindje verwacht.  
De afgelopen tijd is er nagedacht over de invulling van deze tijdelijke vacature. Ik kan u melden  
dat het is gelukt om daar iemand voor te vinden. Dat is, in een tijd met personele krapte, heel  
fijn.  
Juf Esther hoopt op 11 maart met zwangerschapsverlof te gaan. Dit verlof zal tot aan de  
zomervakantie duren. Vanaf 11 maart zal juf Eline Braal op maandag en dinsdag en juf Jolanda  
Ernst op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep Nemo gaan werken. Op donderdag om de  
week en vrijdag zal juf Mariska van der Wal naast juf Marja van Wijngaarden gaan werken in de  
Goudvisgroep.  
We zijn heel blij dat we dit op deze manier intern kunnen oplossen. We hopen dat juf Jolanda en  
juf Mariska snel hun nieuwe plekje weten te vinden in de groepen Nemo en Goudvis. Tevens  
hopen we dat juf Esther een voorspoedige zwangerschap mag hebben. 
 
Zending 
Deze weken sparen we voor Stichting Ontmoeting. In de groepen 5 t/m 
8 heeft dhr. Piet Vlot de kinderen verteld over het werk van deze 
stichting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund 
om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen 
benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste 
keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij 
vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren. In 
verbinding met Christus zetten zij zich met hart en ziel in voor onze 
medemens door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden 
of door ondersteunende taken te verrichten. We sparen voor Stichting 
Ontmoeting tot de Kerstvakantie. https://www.ontmoeting.org/ 

https://www.ontmoeting.org/
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 “Ichthus in Kerstsfeer. “ 

Donderdag 20 december  

         Tijd; De school is open tussen 17.30-19.00 uur.  

                 Kies zelf uw moment, dus niet allemaal om 17.30 uur!! 

         Locatie: Ichthus. Kerstwandeling, door de hele school. 

          Wie: Kinderen met hun ouders/grootouders en belangstellenden. 

                Muziek/ zang en ontmoeting. 

                   Onderweg zorgen wij voor drinken en iets lekkers. 

                Kinderen en team van de Ichthus heten u van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitzoeken nieuwe methode voor SoVa in groep 1-8 en lezen in groep 3So 

Op blz. 18 van onze jaargids heeft u kunnen lezen wat onze ambities voor dit schooljaar zijn. 
Graag wil ik er 2 uitlichten om daar wat meer over te vertellen. We zijn ons dit jaar aan het 
oriënteren op 2 nieuwe methodes. Er is een werkgroep met personeelsleden bezig met het 
uitzoeken van een nieuwe SoVa methode voor groep 1-8 en een werkgroep voor een nieuwe 
leesmethode in groep 3.  
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Op de studiedag van 23 november hebben we van 2 SoVa methodes een presentatie gekregen, 
verzorgt door beide uitgevers. Van de `Kanjertraining` en de methode `Kwink` hebben we nu de 
mogelijkheid om alle materialen te bekijken. De komende weken zullen er lessen gegeven worden 
uit deze 2 methodes. In de periode van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie willen we een 
definitieve keuze maken, zodat we nog dit schooljaar één van beide methodes kunnen gaan 
inzetten. We vinden het belangrijk om een gedegen methode in te zetten in alle groepen om 
kinderen te leren op de juiste manier met elkaar om te laten gaan. Een goede en duidelijke 
methode kan hier leidend in zijn. Tot de tijd dat we de nieuwe methode gebruiken, wordt ook de 
huidige methode `Kinderen en hun sociale talenten` ingezet in alle groepen. 
 
Een andere werkgroep met personeelsleden is bezig met het uitzoeken van een nieuwe 
leesmethode in groep 3. Inmiddels zijn er van 2 methodes zichtzendingen binnengekomen: `Lijn 
3` en `Veilig leren lezen kim-versie`. Beide methodes zullen dit jaar uitgeprobeerd worden in 
beide groepen 3. Uiteindelijk zal er een keuze gemaakt worden tussen deze 2 methodes. De 
nieuwe leesmethode zal in het nieuwe schooljaar ingezet worden. 
 
Kinderen zullen dus de komende tijd met verhalen thuiskomen over andere methodes en andere 
manieren van werken. U weet nu waar dat mee te maken heeft. 
 

Liedrooster 
10-14 dec.  Psalm 116:1 OB  
17-21 dec.   Liedboek 433 
7-11 jan.   Liedboek 704 
14-18 jan.  Psalm 1 

 
Nieuws vanuit de SAR 
In november heeft de tweede SAR vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. We hebben  
teruggekeken op de dankdagdiensten. Waardevol om samen met ouders en kinderen deze dienst  
te vieren, waarbij ook de verbinding tussen de scholen en kerken in Schoonhoven zichtbaar is. 
Aangezien er in korte tijd relatief veel nieuwe SAR leden gestart zijn, hebben we met elkaar  
nagedacht over de doelstelling en de taken van de SAR. Leidraad hierbij was het ‘reglement  
schooladviesraden’ zoals dat binnen de PCPO onlangs is opgesteld. Hieruit komt naar voren dat de  
SAR een verbindende rol heeft tussen ouders en school waarbij de school gevraagd en  
ongevraagd advies gegeven kan worden met betrekking tot allerlei zaken die te maken hebben  
met de christelijke identiteit van de school. De SAR leden geven aan vooral ondersteunend te  
willen zijn en daarin steeds het overleg te willen zoeken. Vanuit de SAR kan meegedacht en  
geholpen worden rondom de vieringen. Bij sollicitatiegesprekken zal een SAR lid gevraagd worden  
om aan te sluiten en advies te geven vanuit het oogpunt van de identiteit van de school. 
De leden van de SAR vinden het belangrijk om zowel richting ouders als leerkrachten zichtbaar en  
goed bereikbaar te zijn. Middels de maandbrief zal dan ook met regelmaat gedeeld worden wat   
binnen de vergaderingen besproken is.  
 
Namens de SAR, 
 
Petra Bogaard 
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Hiernaast een foto van de SAR-leden. Ook de SAR-leden van 
De Rank staan op deze foto. Alleen Marco van Duuren staat 
niet op de foto. 

 

 
 
 

Hallo, 

Mijn naam is Marco van Duuren en ik ben voorzitter van de 
School Advies Raad. Ik ben 42 jaar geleden geboren in Nieuwerkerk a/d IJssel maar ben 
opgegroeid in Polsbroek alvorens ik op mijn 27e in Schoonhoven ben gaan wonen. Ik ben gelukkig 
getrouwd met Esther van Duuren en samen hebben wij 2 schitterende kinderen Tamar en Nilou. 

Vanaf 2014 mag ik voorzitter zijn van de SAR. Als SAR helpen wij de directie en de leerkrachten 
om de christelijke identiteit te bewaken. Ik voel me bevoorrecht om hier een rol in te hebben 
omdat het geloof een belangrijke rol speelt in ons gezin. Wij geloven in God als schepper van 
hemel en aarde, in Jezus die voor onze zonden gestorven is en in de Heilige Geest die het geloof 
in onze harten schrijft. 

De school kun je zien als een gemeente waarin een ieder voor elkaar klaar staat met de talenten 
die ons zijn gegeven. We hebben de taak om naar elkaar om te 
kijken en voor elkaar te zorgen. Mede vanuit die insteek staan wij 
als SAR klaar om vragen of input te ontvangen zodat wij dit weer 
kunnen gebruiken in de gesprekken en bijeenkomsten die wij 
hebben om zo met elkaar onze christelijke identiteit niet alleen te 
behouden maar deze ook te versterken. 

Groeten en tot ziens,     

Marco van Duuren 

Kliederkerk 
Lampionnenoptocht tijdens KliederKerst op zondag 16 december 

Opnieuw bezochten veel gezinnen de Kliederkerk Schoonhoven op zondag 7 oktober. Kinderen en  
hun ouders speelden samen spelletjes met als rode draad het thema Storm op het meer. Op de  
webpagina Facebook.com/KliederkerkSchoonhoven vindt u de foto’s.  
  
Voor in uw agenda: KliederKerst op zondag 16 december van 15.00 – 17.00 uur. Met de kinderen  
zullen lampionnen worden geknutseld. Daarna zullen we door de wijk Thiendenland met de  
gemaakte lampionnen een optocht houden. 
  
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.  

https://www.facebook.com/KliederkerkSchoonhoven/
mailto:KliederkerkSchoonhoven@gmail.com
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 D.V. in december-januari 
 

 

 
    Ere    zij    God 
    Ere    zij    God 
    In    den    Hoge 
    In    den    Hoge 
    In    den    Hoge 

Vrede      op      aarde,      vrede    op     aarde, 
In       de       mensen       een       welbehagen! 

    Ere        zij        God        in      den            Hoge, 
    Ere        zij        God        in      den             Hoge, 

Vrede      op      aarde,      vrede    op     aarde, 
 Vrede  op  aarde 
 Vrede  op  aarde 
 In    de   mensen 
 In    de   mensen 
 Een welbehagen 
 In    de   mensen 
 Een welbehagen 
 Een welbehagen 

    Ere     zij       God 
    Ere    zij       God 

In     den     Hoge 
In     den     Hoge 
In     den     Hoge 
Vrede  op  aarde 
Vrede  op  aarde 
In    de   mensen 
Een welbehagen 
Amen  ,      Amen 

 

 

Namens het team wens ik u alvast fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2019, 

 

Jaco Vink 
 

 

5 dec. Intocht van Sinterklaas op het plein 

12 dec. Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen 

20 dec. Kerstwandeling tussen 17.30-19.00 uur in de Ichthusschool 

21 dec. Dit is een normale lesdag van 8.30-14.00 uur 

22 dec – 6 jan. Kerstvakantie 

15 jan. Maanbrief januari verschijnt deze dag 

16 jan. Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur 

17 jan. Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen 
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