7 oktober 2019

Laatste nieuws Ichthusschool
Inmiddels is de hulpouderlijst voor dit schooljaar weer geüpdatet. Wat fijn dat er zoveel ouders
bereid zijn zich dit schooljaar in te zetten voor allerlei activiteiten in en rond de school. Zonder uw
hulp zouden wij dit allemaal niet op deze manier kunnen doen. Komende tijd zal er via dit
overzicht mogelijk een beroep op u gedaan worden.
Op 1 oktober worden landelijk alle leerlingen geteld in het basisonderwijs. Dit getal bepaald de
bekostiging voor het schooljaar daarop. Het verloop van de leerlingaantallen van de afgelopen 5
jaren laat een sterke groei zien in de Ichthusschool:
2015 149 leerlingen
2016 165 leerlingen
2017 171 leerlingen
2018 199 leerlingen
2019 227 leerlingen
Nieuwbouw
Tijdens een informatieavond op woensdag 18 september konden belangstellenden al een indruk
krijgen van het voorlopig ontwerp van de geplande extra lokalen bij De Vogelweide. Daarnaast
werd er ook gesproken over de verkeerssituatie en was er de mogelijkheid om zelf ideeën aan te
dragen en op papier te zetten.
Op deze avond werd ook een informatiebrief van de gemeente uitgedeeld. Was u er niet bij? In de
bijlage kunt u deze brief lezen.
En nog even een geruststellende mededeling voor alle voetballende kinderen van de Ichthus: Op
het voorlopig ontwerp ziet het schoolplein er anders uit, dan het nu is. Zo is het voetbalveldje
verdwenen en staat de schommel ergens anders. Wees gerust: Het voetbalveldje blijft en ook de
schommel blijft staan waar hij nu staat. Er zullen wel wat “nietjes”, waar fietsen gestald worden,
verdwijnen omdat daar het gebouw komt. Daar moeten we dus wel een andere plek voor vinden.
Liedrooster
7-11 okt.
14-18 okt.
28 okt-1 nov.
4-8 nov

Psalm 42:1
Opwekking 430
Psalm 63:1
Liedboek 653

Evenals een moede hinde
Heer ik prijs Uw grote naam
Mijn God Gij zijt mijn toeverlaat
U kennen uit en tot U leven
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Ouderavond Kanjertraining
Op 26 september hebben we een ouderavond georganiseerd voor
alle ouders over de Kanjertraining in de gymzaal. Fijn dat er ruim
100 ouders zijn geweest. Sommige ouders waren verhinderd voor
deze avond, maar willen toch graag de informatie hebben die daar
gedeeld is. De Kanjertraining deelt hun PowerPoint presentaties
niet. Aan het eind van de avond kregen alle ouders de
mogelijkheid om een boek aan te schaffen met veel zinvolle
informatie over de Kanjertraining. Via de link
https://www.kanjertraining.nl/product-categorie/vrije-verkoop/
kom je bij dit boek. Je kunt het `Kanjerboek voor ouders`
bestellen via de Kanjertraining.

SAR
Op 3 oktober jl. heeft de SAR vergaderd. De SchoolAdviesRaad is een gezamenlijk orgaan voor
zowel de Rank als de Ichthus. Hierin zijn ouders vanuit verschillende kerkgenootschappen, directie
en leerkrachten van de identiteitscommissie vertegenwoordigd. Met elkaar bespreken we een
breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op de christelijke identiteit van de scholen.
We zijn de vergadering begonnen met het lezen van een gedeelte uit Mattheus 9, waarbij de
discipelen op reis gaan nadat Jezus hen daartoe oproept. Wij zijn ook allemaal op reis door het
leven en mogen elkaar bemoedigen en aanmoedigen in het samen op reis gaan achter Jezus aan.
Dit sluit aan bij het thema van zowel de Kinderboekenweek als Kerk & School.
We hebben met elkaar teruggeblikt op de Pinksterviering in de Rank, waar leden van de SAR een
voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek hebben georganiseerd voor de klassen van de onderen middenbouw. We hebben met elkaar vooruit gekeken naar de Dankdagviering en de
Kerstviering. Met betrekking tot de bid- en dankdagvieringen die de Ichthus in de kerk van Willige
Langerak houdt, krijgen we te maken met ruimtegebrek vanwege het groeiende aantal leerlingen.
De komende tijd zullen we een aantal opties bespreken hoe dit in de toekomst vorm te geven.
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In een eerdere vergadering is gesproken over het zichtbaar maken van de christelijke identiteit
binnen de school. In de Ichthus is onlangs een thematafel gemaakt door leden van de
identiteitscommissie en de SAR. Dit zal een vervolg krijgen. Ook wordt gekeken naar
mogelijkheden om bij de midden- en bovenbouw met werk van leerlingen wisselende thema’s aan
bod te laten komen. Binnen de Rank wordt momenteel ook nagedacht over een plek in de school
waar steeds wisselende thema’s in beeld gebracht kunnen worden.
Tenslotte spreken we met elkaar over Halloween, een feest dat zowel landelijk als in Schoonhoven
steeds meer aandacht krijgt. Op de christelijke scholen besteden we geen aandacht aan
Halloween. Als het ter sprake komt in de (hogere) groepen, zullen de leerkrachten daarop ingaan
vanuit het christelijk perspectief. Wij geloven dat we mogen leven in het Licht van Christus en
daar past de achtergrond van Halloween vanuit Bijbels perspectief niet bij.
We sluiten de avond af met gebed, waarbij we bidden voor de scholen en de leerkrachten, zoals
ook steeds gedaan wordt in de gebedsgroepen die op beide scholen actief zijn.
Gezamenlijke SAR van de Ichthusschool en De Rank

Typecursus
Ook dit schooljaar willen we weer ruimte beschikbaar stellen voor kinderen die na schooltijd
typeles willen volgen en typediploma willen halen o.l.v. een erkend bedrijf. Dit jaar willen we weer
samenwerken met de Typetuin. In de bijlage staat een eerste aankondiging. Dagen en tijden zijn
op dit moment nog niet beschikbaar bij Typetuin.
Spreekweek 11-15 nov.
U kunt in de week van 11-15 nov. de leerkracht van uw kind na schooltijd `s middags spreken. Er
liggen deze middagen geen schriften klaar ter inzage. Deze zijn in te zien tijdens de
inloopochtenden. Zijn er zaken die u graag met de leerkracht wilt bespreken, dan kan er voor
deze week een afspraak gemaakt worden. U kunt ook benaderd worden door de leerkracht(en).
Als u bijv. een afspraak op maandag maakt, dan is alleen de leerkracht aanwezig die op die dag
werkt. Afspraken worden direct tussen leerkracht en ouders via de mail gemaakt. Alle
mailadressen van de leerkrachten staan vermeld in de jaargids.

D.V. oktober-november
16 okt
21-25 okt
31 okt
5 nov
7 nov
7 nov
8 nov
11-15 nov
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Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-8
Herfstvakantie, alle leerlingen zijn deze week vrij
GMR vergadering
Gebedsgroep komt bij elkaar tussen 8.30-9.00 uur in de personeelskamer
Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4
SAR vergadering samen met het algemeen bestuur en alle directeuren
Maandbrief 4 verschijnt deze dag
Spreekweek
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Als afsluiting van de ouderavond heb ik onderstaand gedicht voorgelezen. Bij deze nog een keer
het gedicht voor degene die niet daarbij aanwezig waren:
Wees bij ons
God van de mensen,
toen U met ons begon,
zei U niet:
`Jij hoort er wel bij en jij niet!`
U maakte ons
en zette ons op onze voeten.
Niet om van elkaar weg te lopen,
maar om samen te zijn
en in vrede naast elkaar te leven.
U gaf ons het licht in de ogen
niet om het elkaar te misgunnen,
maar om om te zien naar elkaar.
U gaf ons twee handen,
niet om elkaar weg te duwen,
maar om de handen ineen te slaan
en aan vrede te bouwen.
Hoe moeilijk dat soms is.
Help ons te kiezen het goede te doen.
En wees bij ons op de weg die we gaan.
Geef ons Uw vrede.

Namens het team,
Jaco Vink
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