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Geboortebericht 
Op 24 juni zijn juf Eline en haar man Hans opnieuw vader en moeder geworden van een prachtige 
dochter. Het zusje van Emy heeft de naam Liesl gekregen. We feliciteren hen met dit prachtige 
wonder. Liesl is thuis geboren, weegt 6,5 pond en is 51 cm lang. Het gaat goed met juf Eline en 
de kleine Liesl.  

 
Laatste nieuws Ichthusschool 
Dit is al weer de laatste maandbrief van dit schooljaar. Soms lees je dan de namen van kinderen 
die verwelkomd worden voor het nieuwe schooljaar. Dat zou voor komend schooljaar wel een hele 
lange lijst met namen worden. We mogen komend schooljaar wel 48 leerlingen verwelkomen. Ik 
doe het dan maar zo: alle nieuwe kinderen van harte welkom op de Ichthusschool!  
Aan het einde van een schooljaar wordt er ook altijd afscheid genomen. Alle leerlingen uit groep 8 
hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. We wensen hen daar een heel plezierige en 
leerzame tijd toe. Ook nemen we afscheid van de familie De Rotte. Zij verhuizen naar New York. 
We wensen ook hen alle goeds toe.  
Nog anderhalve week en dan breekt de zomervakantie aan. Ik hoop dat iedereen een hele fijne 
vakantie mag hebben en weer heerlijk uitgerust op 27 augustus op school mag terugkeren. 

 
Nieuwe taalmethode 
In de afgelopen periode zijn twee taal-/spellingmethodes uitgeprobeerd. Er is uiteindelijk gekozen  
voor de methode STAAL voor groep 4 t/m 8. De methode bestaat uit taal èn spelling. Na de  
zomervakantie starten we met deze nieuwe methode. U zult merken dat er voor spelling een  
andere aanpak is. De bekende oefenbladen met de woordpakketten vervallen dan ook. Bij de  
methode wordt weer software aangeschaft, waarmee de onderdelen spelling en ook  
woordenschat op school geoefend kunnen worden. Via deze link hoort u nog uitgebreider  
informatie over STAAL: https://www.youtube.com/watch?v=XCc4jqBAKuI  

https://www.youtube.com/watch?v=XCc4jqBAKuI
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Gespreksplanning met ouders 
Ook komend schooljaar willen we als team weer regelmatig met u in contact komen als het gaat 
over het welbevinden en de prestaties van uw kind(eren). We willen daar ten opzichte van 
afgelopen schooljaar wat veranderingen in aanbrengen. Er is in het MT, de MR en in het team 
over gesproken. De start van het schooljaar zal anders zijn wat dat betreft. Daar worden komend 
schooljaar één op één gesprekken met ouders gepland, de oudervertelgesprekken. U krijgt 
daarvoor in de eerste schoolweek een blad met vragen over uw kind wat als leidraad dient voor 
het gesprek. De informatieavond hebben we geschrapt. Daarvoor in de plaats krijgt u via uw kind 
in de eerste schoolweek een informatiepakketje van de leerkracht mee naar huis als het gaat over 
groep specifieke zaken. 
In week 10 en 30 zullen we een spreekweek houden i.p.v. een inloopavond. Tevens hebben we de 
inloopmomenten op woensdag aangepast. Aan het eind van volgend schooljaar gaan we dit met 
elkaar evalueren. Hieronder treft u de planning en verdere uitleg. Deze informatie komt ook in de 
jaargids. Tevens zal er telkens in de maandbrief melding gemaakt worden van deze planning. 
 

Oudergesprekken planning `18-`19 
Week 1 Informatie pakketje met groep specifieke zaken/afspraken wordt per groep per kind 

mee naar huis gegeven. Er zal dit schooljaar geen informatieavond georganiseerd 
worden. Daarvoor in de plaats komen oudervertelgesprekken in week 3.  

  
Oudervertelgesprekken voor groep 1-8.   

Week 3         Op twee avonden zullen met alle ouders gesprekken gevoerd worden met de 
leerkracht(en) a.d.h.v. een vooraf ingevulde vragenlijst. In groep 6-8 zullen ook de 
kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn.  
  
Spreekweek.   

Week 10  Als er behoefte is voor een gesprek 
kunnen ouders van groep 1-8 een 10 
minutengesprek aanvragen of de 
leerkracht nodigt ouders uit. De 
gesprekken vinden `s middags na 
schooltijd plaats gedurende deze 
week.  

 
Gespreksavonden n.a.v. het eerste rapport.   

Week 21  Op twee avonden zullen alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht(en) over het eerste rapport, 10 min. per gesprek voor groep 1-7. Tevens 
kan het werk van de kinderen bekeken worden.  
 
VO adviesgesprekken.   

Week 24  De leerkrachten van groep 8 hebben met de ouders en de kinderen van groep 8 een 
VO adviesgesprek. Tevens kan het werk van de kinderen bekeken worden.  
  
Spreekweek.   

Week 30  Als er behoefte is voor een gesprek kunnen ouders van groep 1-7 een 10 
minutengesprek aanvragen of de leerkracht nodigt ouders uit. De gesprekken vinden 
`s middags na schooltijd plaats gedurende deze week.   
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Gespreksavonden n.a.v. het tweede rapport.   
Week 40 Op twee avonden zullen alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de 

leerkracht(en) over het tweede rapport, 10 min. per gesprek voor groep 1-7. Tevens 
kan het werk van de kinderen bekeken worden.  

  
Tevens zal er elke maand een inloopmoment zijn van 8.20-8.30 uur. Deze inloopmomenten zullen 
op de jaarplanning staan, in de maandbrief worden aangegeven en telkens op een andere dag 
plaatsvinden. Het werk van de kinderen kan dan bekeken worden.  
Bij de oudervertelgesprekken en de gespreksavonden n.a.v. het eerste en tweede rapport zijn 
beide leerkrachten aanwezig tijdens de gesprekken met de ouders. Tijdens de gesprekken in de 
spreekweek en de inloopmomenten is alleen de leerkracht aanwezig die die dag werkt.  

  

 

 Nogmaals het vakantierooster en studiedagen 2018-2019 
In de maandbrief van juni is onderstaand vakantierooster al gemeld. Toch komen er nog vragen 
over. Daarom nog maar een keer geplaatst. Deze informatie komt ook in de nieuwe jaargids 
  
Het vakantierooster van volgend schooljaar ziet er als volgt uit:  
Studiedag woe. 26 sep. 2018 
Herfstvakantie 22-10-`18 t/m 26-10-`18  
Studiedag vr. 23 nov. 2018 
Kerstvakantie 24-12-`18 t/m 4-1-`19  
Studiedag do. 21 feb. 2019 
Voorjaarsvakantie 22-2-`19 t/m 1-3-`19  
Studiedag ma. 1 april 2019 
Paas- en meivakantie 19-4-`19 t/m 3-5-`19  
Hemelvaartvakantie 30-5-`19 t/m 31-5-`19 
Pinkstervakantie 10-6-`19  
Studiedag di. 2 juli 2019 
Zomervakantie 22-7-`19 t/m 30-8-`19 
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 Spring-Out 

We hadden op 20 juni een feestelijke middag 
op het plein! Iedereen kon heerlijk in het 
zonnetje elkaar weer eens uitgebreid spreken 
en ontmoeten! Leuk dat u er was en ons 
heeft geholpen om deze Spring Out te 
organiseren! 

De AC heeft ons ook flink geholpen door 
allerlei zaken te huren en ons financieel 
hierin bij te staan! Hierdoor hebben we een 

totale eindopbrengst van 600 euro. Van dit bedrag gaat 300 euro naar het goede doel (Make a 
wish) en 300 euro naar iets voor school. Kortom: we zijn heel dankbaar voor deze dag. Alle foto`s 

in deze maandbrief geven een sfeerimpressie. 

Jaargids 
De jaargids voor het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer helemaal vernieuwd. In de eerste  
schoolweek ontvangt u deze via de mail en via uw oudste kind op papier. Tevens zal deze weer 
een plekje op de website krijgen. 
 
Medezeggenschapsraad 

Ook voor de medezeggenschapsraad loopt het huidige schooljaar naar het einde. Onze  
eerstvolgende vergadering na de zomervakantie staat gepland voor woensdag 5 september 2018.  
Na de zomervakantie ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de  
medezeggenschapsraad. Eén ouder heeft zich al als belangstellende aangemeld. Uiteraard willen  
wij alle ouders/verzorgers, die belangstelling hebben voor de medezeggenschapsraad, in de  
gelegenheid stellen zich hiervoor aan te melden. Dit kan via e-mail: janineeshuis68@gmail.com.  
Heeft u eerst nog vragen dan kunt u uiteraard ook bellen via telefoonnummer: 06 15905428. U  
kunt uiteraard ook een van de leden van de medezeggenschapsraad aanspreken. Als zich  
meerdere kandidaten aanmelden voor deze vacature dan wordt er in de periode  
september/oktober een verkiezing gehouden. 
 
Rest ons u een fijne en mooie zomerperiode toe te wensen. 
 
De medezeggenschapsraad 
Mieke Saly en Carla Spruit (personeelsgeleding) 
Margreeth de Bruijn en Janine Eshuis (oudergeleding) 
 
 D.V. IN maart, april en mei 

 

6 juli Leerlingverdeling wordt rondgemaild 

10 juli 
Afscheidsavond groep 8 18.30 uur alle kinderen aanwezig. Vanaf 19.00 uur is 
de inloop voor alle ouders. De avond is rond 22.15 uur afgelopen. 

13 juli Laatste schooldag. Alle leerlingen zijn om 12.00 uit! 

27 aug Eerste schooldag schooljaar 2018-2019 

mailto:janineeshuis68@gmail.com
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Ik geef je 6 bloemen 
Ik geef je 1 bloem 

omdat je uniek bent. 
Maar…… iedereen is uniek, toch? 

Nee, ik geef je 2 bloemen, 
omdat we samen sterk zijn. 

Maar…. is dat bijzonder? 
Nee, ik geef je 3 bloemen, 
omdat 3 het teken is van 

let op….hier gebeurt iets bijzonders 
Nee, ik geef je 4 bloemen, 

als teken van de hoogte, de diepte, 
de lengte en breedte van ons samenzijn. 

Het noorden, het oosten 
het zuiden en westen 

van onze wereld. 
Nee, ik geef je 5 bloemen, 

als teken van de goede dingen. 
De fijne momenten, 
de herinneringen, 

de energie die je gaf, 
als op een bruiloft. 
En als bekroning 

van die 5 
geef ik je 

de roos van de Liefde 
De Liefde, die tussen ons was, 

is gegroeid. 
6 bloemen voor de 6 dagen. 

Die symbool staan 
voor het leven. 
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Ik wil iedereen bedanken die dit jaar geholpen heeft op de Ichthusschool. Er zijn weer veel ouders 
die geholpen hebben. Bijv. op de schoonmaakavond, rijden naar de Avonturenboerderij, kinderen 
helpen binnen en buiten de groep, de activiteitencommissie, de MR, hulp tijdens de Spring-Out, 
de SAR, begeleiding bij het zwembad, de GMR, regelen van de boeken van de bibliotheek, degene 
die de was doet voor de Ichthus, onze 
vrijwillige conciërge, rijders naar excursies en 
de ouders die voor ons gebeden hebben. 
Waarschijnlijk vergeet ik nog een aantal. Jullie 
hebben er voor gezorgd dat er heel veel zaken 
in goede banen wordt geleid of hebben ons het 
werk verlicht. Dat verdient zeker wel een bos 
van 6 bloemen! Iedereen heel erg bedankt 
daarvoor 
 
Namens het team,  
Jaco Vink 

 
 

 


