9 oktober 2018

Laatste nieuws Ichthusschool
Afgelopen woensdag was een bijzondere dag op de
Ichthusschool. We hebben deze dag officieel de 200e
leerling op school gekregen. Doordat er zelfs 2
leerlingen op 3 oktober jarig zijn, stonden er 2
leerlingen in schijnwerpers. Zowel Ryan Ernst als Sep
Koolmees zijn die dag 4 jaar geworden. Beide kinderen hebben een cadeautje gekregen. Alle
kinderen hebben een, door de AC versiert, cakeje gekregen. Ook is er een mooie groepsfoto van
alle leerlingen gemaakt.

De groei van het aantal leerlingen laat zich het duidelijkst zien tijdens de 1 oktobertelling: 2015
149 leerlingen, 2016 165 leerlingen, 2017 171 leerlingen en nu in 2018 199 leerlingen. Dit aantal
heeft gevolgen voor het aantal groepen op de Ichthusschool. Zoals u weet, kunnen we per 5
november de 10e groep opstarten. En dan te bedenken dat we vorig jaar om deze tijd nog met 7
groepen werkten….
Kinderen die na de zomervakantie zijn ingestroomd in de Goudvisgroep en in de groep Zeepaardje
zullen met z`n tienen in deze groep starten. Op dit moment is de verwachting dat deze groep
volstroomt tot 28 leerlingen. Het zwangerschapsverlof van juf Eline is afgelopen. Zij zal samen
met juf Esther deze groep gaan draaien. Ook de andere kleutergroepen zullen vanaf maart nog
enkele leerlingen erbij krijgen.
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De herfst is in aantocht. Dat merken we aan het weer dat langzaam aan het veranderen is. Met
dat het vaker wat minder weer is, zien we ook steeds meer auto`s om de school verschijnen. Zou
u zo vriendelijk willen zijn om de auto in de parkeervakken te plaatsen. Er zijn er ook nog een
aantal aan de achterzijde van De Vogelweide. Dit is de meest veilige plaats voor alle
verkeersdeelnemers. Het is niet toegestaan om de auto op de groenstrook naast school neer te
zetten. U riskeert hiermee een boete. Het is in het belang van uw kinderen om dit op de juiste
manier te doen.
We merken dat er de laatste tijd veel afspraken voor een orthodontist onder schooltijd gepland
worden. Kinderen missen hierdoor belangrijke stukken van de les. Zou u willen proberen zoveel
mogelijk de afspraken na 14.00 uur te plannen?

Liedrooster
15-19 okt.
29 okt-2 nov.
5-9 nov.

Liedboek 713
Liedboek 103e
Opwekking 488

Wij moeten Gode zingen
De kracht van uw liefde

Kerk-School-Gezinsdienst en Kliederkerk
Op 7 oktober zijn in 4 kerken in Schoonhoven speciale Kerk-School-Gezinsdiensten georganiseerd.
Fijn om te horen dat er veel ouders en kinderen in de kerken zijn geweest om de werkjes van de
kinderen te zien, maar ook een dienst over vriendschap met elkaar te beleven.
Op dezelfde dag werd `s middags de 3e Kliederkerk georganiseerd in de Ichthusschool. Wat fijn
dat ook hier zoveel mensen zijn geweest. Ik begreep een nieuwe record van rond de 100 mensen.
Alle medewerkers aan deze diensten heel erg bedankt voor jullie inzet!
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Bezoek toezichthoudend bestuur PCPO
Op blz. 19 van de jaargids kunt het e.e.a. lezen over het bestuur van de stichting PCPO. Al ruim
12½ jaar valt de Ichthusschool met nog 7 scholen onder de PCPO. Op velerlei wijze werken we
met elkaar samen. Als directeuren hebben we o.a. elke maand met elkaar overleg over allerlei
beleidszaken. Het toezichthoudend bestuur van de stichting bezoekt elk jaar een aantal van haar
scholen. Dit jaar is de Ichthusschool aan de beurt. Op 1 november zullen zij, o.l.v. Gert Tissink
directeur-bestuurder, onze school bezoeken. We hopen dat zij een goed beeld krijgen hoe er op
de Ichthusschool gewerkt wordt.
Inloopochtend & spreekweek
Op maandag 15 oktober staat tussen 8.15-8.30 uur de eerste inloopochtend gepland van dit
schooljaar. Er zal werk van uw kind klaarliggen om te bekijken. Tevens is er ruimte om de
leerkracht kort te spreken. Dit schooljaar willen we dit ongeveer 1x in de maand en telkens op
verschillende dagen plannen. We zullen dit aan het einde van het jaar evalueren of dit zo bevalt.
In de week van 5-9 november staat er een spreekweek gepland. U kunt deze week de leerkracht
van uw kind na schooltijd `s middags spreken. Er liggen deze middag geen schriften klaar ter
inzage. Deze liggen klaar op de inloopochtend van 13 nov. Zijn er zaken die u graag met de
leerkracht wilt bespreken, dan kan er in die 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.
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ParnasSys ouderportaal
Middels het ParnasSys ouderportaal kunt u, als ouder/verzorger, inloggen om bepaalde gegevens
van uw kind(eren) te kunnen inzien. Het is voor u mogelijk om wijzigingen die betrekking hebben
op: adres, mailadressen en telefoonnummers etc. via ParnasSys aan ons door te geven. De
administratie van de school ontvangt vervolgens een melding en zal de aanpassingen doorvoeren
in het ParnasSys systeem. Is inloggen niet meer mogelijk? Maakt u dan a.u.b. gebruik van de
ParnasSys link Wachtwoord vergeten? die op een ParnasSys button vermeld staat.
Geef a.u.b. niet bij de leerkracht of per mail aan dat u niet kunt inloggen, dit voorkomt
vertraging en extra werk. Lukt het u na het aanvragen van een nieuw wachtwoord niet om in te
loggen… dan kan dat te maken hebben met de beveiligingsinstellingen op uw computer. Het kan
in dergelijke gevallen helpen om het adres van de inlogpagina toe te voegen aan de vertrouwde
internetpagina’s
Nieuws van de MR
We zijn het nieuwe schooljaar alweer gestart met een eerste vergadering. We hebben onder
andere gesproken over de verkeersveiligheid rondom De Vogelweide. Samen met de Emmaschool
en Kinderopvang Schoonhoven zetten we ons in voor het verbeteren hiervan.
Het was de laatste vergadering van Janine Eshuis. We willen haar bedanken voor al haar inzet in
de MR de afgelopen jaren! Met haar vertrek is er een vacature ontstaan. We zijn blij dat, na onze
oproep in de maandbrief voor de zomervakantie, meerdere ouders hebben aangegeven dat ze
zich willen aansluiten bij de MR. In de maandbrief van november meer informatie hierover.
De volgende MR-vergadering vindt plaats op 31 oktober.
De medezeggenschapsraad
Mieke Saly en Carla Spruit (personeelsgeleding)
Margreeth de Bruijn (oudergeleding)
Dank:
Voor de inzet van alle leden van de medezeggenschapsraad.
Aan de directeur voor de openheid en bereidheid om op zijn tijd een scherpe discussie voeren.
Voor uw vertrouwen in mij als voorzitter van uw medezeggenschapsraad.
Aan allen die het werk van de medezeggenschapsraad mogelijk hebben gemaakt.
Fijn:
Dat nieuwe en zittende leden het werk van de medezeggenschapsraad verder oppakken.
Als de medezeggenschapsraad meer ruimte krijgt om het contact met u als achterban beter te
onderhouden. Welgemeende excuses dat dit tot op heden niet voldoende is gebeurd.
Vertrouwen:
In de toekomst van de school en een goed samenspel tussen zeggenschap en medezeggenschap.
Met vriendelijke groet,
Janine Eshuis
voormalig voorzitter medezeggenschapsraad
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Stagiaires
Ook dit schooljaar zijn er weer verschillende studenten van de Pabo op de Ichthusschool die bij
ons op school het vak van juf of meester komen leren. Hieronder zullen ze zich voorstellen:
Hallo allemaal,
Misschien hebben sommige van jullie mij al rond zien lopen op de donderdagen
en vrijdagen. Maar ik ben Linda Otterspeer, ik kom uit Krimpen aan den IJssel.
Heb 1 zus, een zusje en 2 broertjes. Mijn hobby’s zijn lezen en winkelen ook
houd ik veel van dwarsfluit en piano spelen. Wat ik hier doe op school is
stagelopen. Ik loop in de 1e periode stage in groep 4 bij juf Mieke. Dat is alleen
op de dagen donderdag en vrijdag, op de maandag ben ik vrij en op dinsdag
en woensdag ga ik naar school. Ik zit in het 1e jaar op de pabo in Gouda en
heb het daar erg naar mijn zin. Als er verder nog vragen zijn, kom ze gerust
stellen😉
Groetjes Linda Otterspeer

Hoi hoi,
Hierbij stel ik mezelf even voor. Ik ben Jenneke de Heer, SAMstudent van de Pabo op Driestar-Educatief. Dit houd in dat ik
elke week op donderdag en vrijdag stage kom lopen. Op dit
moment doe ik dat in groep 6 bij juf Froukje. Ik zit in mijn 1e
jaar en hoop hier op de Ichthus veel te gaan leren! Zelf woon ik
in Polsbroek, met mijn ouders, 4 zusjes en 2 broertjes. Ik hou
erg van kinderen en vind het interessant hoe hun zich
ontwikkelen! Daarom hoop ik als een goede juf hen wegwijs te
gaan maken in de ‘grote wereld’ ;). Ik hou van gezelligheid;
wees welkom voor een praatje!
Groetjes Jenneke de Heer

Even voorstellen...
Ik ben Heidi van der Graaf en ik ben dit jaar stagiair op de Ichthusschool. Ik
zit nu in het 2e jaar van de Pabo op de Driestar Educatief. Ik zal dit jaar in
een aantal groepen komen stagelopen op maandag en dinsdag. Naast mijn
studie en stage wordt ik enthousiast van gitaar spelen, zingen, skeeleren,
tekenen en schilderen. Ik hoop samen met het team en de kinderen een
mooi schooljaar te hebben!
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Zending
Deze weken sparen we voor ons sponsorkind Keerthi. We
ondersteunen haar als school al lange tijd via Woord en Daad. Keerthi
is een jonge meid van 16 jaar. Ze woont in het oosten van India. Met
het sponsorgeld wordt vooral haar school bekostigd.
De meeste Indiërs zijn hindoe. Door het sponsorgeld krijgt Keerthi
goed onderwijs op een christelijke school. In de briefjes die ze ons
soms stuurt, is ze dankbaar en trots op wat ze leert op school. Gym
vindt ze leuk op school, rekenen gaat haar minder makkelijk af. Ze vraagt vaak of we voor haar
willen bidden en voor haar familie, die het financieel moeilijk heeft. Spaart iedereen weer mee?

Nieuws van de Kliederkerk
Alvast voor in uw agenda: KliederKerst op zondag 16 december
Opnieuw bezochten veel gezinnen de Ichthusschool op zondag 7 oktober om de Kliederkerk bij te
wonen. 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.
Alvast voor in uw agenda: KliederKerst op zondag 16 december van 15.00 – 17.00 uur. Wilt u
nadenken over welke gezinnen in uw omgeving u zou kunnen uitnodigen en meenemen?! 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.

D.V. in oktober-november
10 okt.
11 okt.
15 okt.
22-26 okt.
31 okt.
1 nov.
5-9 nov.
6 nov.
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SAR vergadering 20.00-22.00 uur in de Ichthusschool (i.p.v.18 september)
14.00-15.00 uur Boekenmarkt in alle lokalen van de Ichthusschool
Inloopochtend 8.15-8.30 uur
Herfstvakantie, iedereen is deze week vrij.
MR vergadering 19.30-21.30 uur
Toezichthoudend bestuur van de PCPO komt deze dag een kijkje nemen op
de Ichthusschool.
Spreekweek
Maandbrief van november verschijnt deze dag
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Droom de wereld open
Zing tegen beter weten in
Zing en droom van de mens
die je zijn mag in Zijn Naam
Gezegend je hand
die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden
die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten
op weg naar de ander,
op weg naar recht en vrede

Hartelijke groet namens het team,
Jaco Vink
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