22 april 2022

Laatste nieuws Ichthusschool
Vorige week was het spreekweek. Verschillende ouders heb ik in de school gezien die langs
kwamen voor een gesprek. Fijn dat dit nu allemaal weer live kan! Zijn er zaken die besproken
moeten worden? Wacht niet altijd tot een spreekweek, maar vraag een gesprek aan bij de
betrokkenen als het nodig is.
Op 7 april stonden we stil bij
het feit dat juf Mieke al 40 jaar
in het onderwijs werkt. Ze is
thuis opgehaald en in de
stromende regen `s morgens
vroeg opgewacht door haar
klas, de ouders van deze
kinderen en de collega`s die
die dag werkten. Elke klas
heeft deze dag een djembe
workshop gevolgd. We hebben
de dag afgesloten met een
gezamenlijke djembe
workshop. Filmpjes daarvan
zijn met u gedeeld. Wat was
dit een leuk, gezellige en
muzikale schooldag! Juf Mieke
is geïnterviewd door RTV
Krimpenerwaard. Het verslag
vindt u onder `nieuws` op onze website.
Op 8 april hebben alle groepen weer de School op seef verkeerslessen gedaan. Drie maal per jaar
worden er naast de verkeerslessen in de klas ook praktische verkeerslessen gegeven in de wijk.
Net als een aantal maanden geleden hebben de studenten van de Pabo hierbij geholpen. Dit
hebben zij heel goed opgezet en georganiseerd, dank daarvoor! Verderop in de nieuwsbrief ziet u
allerlei foto`s van deze lessen.
Inmiddels zijn we op de achtergrond druk bezig met de formatie van komend schooljaar. In een
aparte brief wordt u verder geïnformeerd over de groeps- en leerlingverdeling. De definitieve
leerlingverdeling en de verdeling van leerkrachten zal op 1 juli bekend gemaakt worden via de
mail.
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Inmiddels hebben we ook al een nieuwe collega kunnen benoemen voor komend schooljaar. Zij
zal zich hieronder aan u voorstellen:
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Naomi Koning en vanaf
volgend schooljaar zal ik onderdeel zijn van het team van de
Ichthusschool. Ik ben geboren en getogen in Ouderkerk aan den IJssel en
woon sinds kort in Krimpen aan de Lek. Momenteel ben ik werkzaam als
juf op PCB de Rank. Ik werk daar drie dagen als juf bij de kleuters en doe
één dag in de week co-teachen in groep 7. Ik heb passie voor het
lesgeven aan kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en
vertrouwd voelen in de groep. Ik geniet van het werken met de kinderen
en ik ben blij dat ik dit mooie werk mag doen.
Mocht u nog vragen hebben dan kan u altijd bij mij langskomen. Ik heb
heel veel zin om volgend school jaar te starten op de Ichthusschool!
Naomi Koning
Vandaag is de laatste dag voor de meivakantie. Vandaag vinden
de Koningsspelen plaats. De afgelopen 2 schooljaren konden deze
niet doorgaan door corona. We zijn blij dat we samen met alle
andere basisscholen van Schoonhoven dit kunnen organiseren! De
ochtend is gestart met een heerlijk ontbijt van Jumbo. Fijn dat we
zo`n grote hoeveelheid voedsel krijgen om dit met elkaar te
organiseren!
Schoolzwemmen
Afgelopen jaren gingen de kinderen uit groep 4 en 5 na de
meivakantie schoolzwemmen. Vorig schooljaar ging groep 4
tweemaal per week en groep 5 eenmaal per week onder de gym
tijd schoolzwemmen.
Dit schooljaar wordt er vanuit de gemeente nog maar voor twee
groepen één les per week vergoed. We hebben besloten om dit schooljaar alleen nog maar met
de twee groepen 4 te gaan zwemmen. Dit zal op dinsdag plaatsvinden. Naast de leerkracht zal er
ook een ouder meegaan op de fiets als begeleiding van de groep.
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Vakantierooster en studiedagen 2022-2023
Inmiddels zijn de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar vastgesteld met het team en
de MR. Dit overzicht staat inmiddels ook op onze website, zodat u het gemakkelijk kunt
terugvinden.
Het vakantierooster van schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie 22-10-`22 t/m 30-10-`22

Studiedag maandag 31 oktober 2022
Studiedag dinsdag 22 nov. 2022

Kerstvakantie 24-12-`22 t/m 8-1-`23

Studiedag vrijdag 24 feb. 2023

Voorjaarsvakantie 25-2-`23 t/m 5-3-`23

Studiedag donderdag 6 april 2023

Paasvakantie 7-4-`23 t/m 10-4-`23
Meivakantie 22-4-`23 t/m 7-5-`23
Hemelvaartvakantie 18-5-`23 + 19-5-`23
Pinkstervakantie 29-5-`23

Studiedag woensdag 14 juni 2023

Zomervakantie 8-7-`23 t/m 20-8-`23
Liedlijst
Hieronder de lijst met liederen die gezongen gaat worden in de verschillende groepen tot aan de
zomervakantie:
Groep 0 t/m 4
april
mei
juni
Groep 5
19-31
20-32
21-33
22-34
23-35
24-36
25-37
26-38
27-39

- 2021 – 2022:
De steen is weg
Ik moet weggaan
Sta eens even op

t/m 8 - 2021 – 2022:
9-13 mei
Lied vd maand: Wij zullen gaan
16-20 mei
Ik sla mijn ogen op en zie
23-27 mei
Jezus ga ons voor, deze wereld door
30 mei-3 juni
Looft de Heer, want Hij is goed

Opwekking Kids 106
Psalm 121:1,4
Gezang 442:1
Psalm 136:1

Extra: Liefde blijdschap vrede

6-10 juni
13-17 juni
20-24 juni
27 juni-1 juli
4-8 juli

Opwekking kids 70

Lied vd maand: Als een hert dat verlangt naar water
Wie is als Hij?
Zingt, mijn ziel, voor God uw Here
Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
Neem mijn leven, laat het Heer

Opwekking 281
Opwekking 638
Psalm 146:1
Opwekking 770
Gezang 473:1

Muziekles o.l.v. juf Ilse Marije, één van de
onderwijsassistenten van de Ichthusschool.
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Verslag van het schoolbezoek van Gert Tissink aan de Ichthusschool op 5 april 2022

Eénmaal per schooljaar legt onze directeur bestuurder Gert Tissink een uitgebreid schoolbezoek
af. Hij bezoekt dan een aantal klassen, heeft een gesprek met ouders, de ib`er, de directeur en
aan het eind van de dag ook met het team. Door corona kon dit de afgelopen 2 schooljaren niet
doorgaan. Hieronder vindt u een verslag van die dag opgesteld door Gert Tissink.
Op dinsdag 5 april bezocht ik de Ichthusschool. Ik woonde lessen bij in de groepen 3, 6 en 8. Ik
wil Jolanda, Mariëlle en Eric hartelijk bedanken voor het feit dat ik welkom was in hun groep. Ik
maakte 2 spellingslessen mee en een les vanuit de Kanjertraining. Didactische varianten als
modelen, begeleid inoefenen, de instructietafel en samenwerken kwamen op verschillende
manieren aan bot. Kinderen waren
betrokken op de les, er was veel
interactie.
De ouders spreken positief over de
Ichthusschool. Men koos bewust
voor een christelijke school.
Het is fijn om nu in de praktijk te
merken dat de identiteit
herkenbaar aanwezig is.
Vanzelfsprekend in de
Bijbelverhalen, de liederen en de
opening en afsluiting
van de dag.
Het geeft meerwaarde als de leerkracht het vanuit een persoonlijke houding en beleving als
vanzelfsprekend verweeft in de gehele dag. Het is merkbaar dat de school een open
toelatingsbeleid hanteert. Daarmee neemt het aantal niet kerkelijk meelevende gezinnen toe. Dat
merk je bijv. als er vriendjes/vriendinnetjes mee naar huis komen. Dat is niet erg, het wordt
slechts gesignaleerd. In de keuze en het gebruik van films via het digibord zou soms wat meer
met de identiteit van de school gerekend kunnen worden.
Het onderwijs is van een goede kwaliteit. Het is actueel en afwisselend. Fijn dat er nu ook
toenemende aandacht is voor kinderen die meer aankunnen. Ook de invoering van en het werken
met de Kanjertraining wordt als positief ervaren. Het is belangrijk dit goed te borgen en ervoor te
zorgen dat ook nieuwe ouders hierin meegenomen worden. Wellicht om de paar jaar een update
van de ouderbijeenkomst die bij de start van het traject werd verzorgd?
De communicatie tussen school en thuis, leerkrachten en ouders, is goed en duidelijk. Nieuwsbrief
en Parro zijn de ge-eigende kanalen. Ook tijdens de corona-tijd was de communicatie goed
verzorgd, eerder teveel dan te weinig. De meer formele contacten binnen bijv. MR en IC verlopen
goed. Men wordt goed geïnformeerd en betrokken. Ouders voelen zich serieus genomen, zowel in
het delen van informatie, als in het oppakken van suggesties en wensen.
In het gesprek met de IB’er (Mariska) kijken wij allereerst naar de opbrengsten. De M-toetsen zijn
inmiddels afgenomen en geanalyseerd. Het is vooral interessant de scores te bezien in het licht
van de inzet van de NPO-middelen. Deze zijn gericht ingezet op basis van scan en analyse in het
NPO-plan van juli 2021. Op basis daarvan zijn groepjes leerlingen samengesteld die gedurende
het schooljaar 2021-2022 extra ondersteuning en/of RT kregen aangeboden. Er is een
gedetailleerd overzicht beschikbaar van de inzet per periode (steeds ca. 6 – 8 weken), per vak- en
ontwikkelingsgebied, per leerling en per begeleider. Na afloop van iedere periode is getoetst of de
gestelde doelen zijn gerealiseerd, waarna een indeling voor de volgende periode werd opgesteld.
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Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning krijgt neemt door het schooljaar heen, af. De
opbrengsten na de M-toetsen laten een hersteld en gestabiliseerd beeld zien, met name in
onderbouw en bovenbouw. Dat is positief.
IB’ers voeren door het jaar heen 2x formele
groepsbesprekingen. Dit gebeurt bij voorkeur
gezamenlijk in kleine groepjes: leerkrachten groep 1 en
2, idem groep 4 en 5 en groep 6 en 7. De
groepen 3 en 8 komen apart aan bod. Het werkt positief
om zo ook van elkaar feedback en
suggesties te krijgen. De groepsplannen en de evaluatie
daarvan vormen de onderlegger voor de
gesprekken. De Ichthusschool werkte toe naar
eenvormigheid van de groepsplannen, waarbinnen deels ruimte is voor eigen invulling. Dat kwam
het gebruiksgemak ten goede. En de motivatie om ermee aan de slag te gaan. Het blijft een
aandachtspunt om te benadrukken dat het groepsplan een handig planningsdocument is dat helpt
om bewuste keuzes te maken t.a.v. doelen en leerstof.
Het bezoek wordt afgesloten met een teamgesprek. Het is opvallend hoe het team is uitgebreid de
laatste jaren. Het is vrijwel verdubbeld. Er zitten veel nieuwe gezichten in de kring. Deze collega’s
geven aan dat zij zich snel opgenomen voelden binnen het team. Dat zegt iets over de sfeer, die
is open en gezellig. Je voegt gemakkelijk in. Collega’s zijn toegankelijk en behulpzaam. De meer
‘oud-gedienden’ vinden het positief en verfrissend dat er veel nieuwe mensen bij kwamen. Dat
zorgt voor nieuwe ideeën. Die worden ook echt opgepakt. Men wil leren van elkaar, er is ruimte
om bestaande structuren en gewoontes bespreekbaar te maken en zonodig ook aan te passen. Je
hoeft als nieuwe collega niet in een strak keurslijf waaraan je zo snel mogelijk moet voldoen. Het
wordt gewaardeerd dat die ruimte voor eigen inbreng er is en dat die ook serieus genomen wordt.
Er zijn de laatste jaren diverse ontwikkelingen opgepakt: Rekenen, Lezen, ICT, feedback,

gesprekken met leerlingen enz. Het team noemt zich gedreven en fanatiek in het werken aan
vernieuwing en ontwikkeling. Een valkuil is dan dat je teveel tegelijk wilt doen. Doseren is
belangrijk, evenals het afmaken en borgen van de ontwikkeling. En dan blijven er ook nog wensen
over. Het instellen van een leerlingenraad zou mooi zijn. En het blijft woekeren met de ruimte in
de school. Het is een prachtig gebouw, maar ieder hoekje is inmiddels bezet.
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Ik wil directie en team hartelijk danken voor de gastvrijheid en de open gesprekken. Ik wens jullie
succes en zegen in het werk met en voor de leerlingen en de verdere ontwikkeling van de
Ichthusschool.
Gert Tissink, directeur bestuurder van PCPO
Markt voor Oekraïne
De afgelopen weken is er in alle
kleutergroepen gewerkt over het thema `De
Markt`. Vanaf het begin dat zij hiermee wilden
starten, hadden zij het idee om een markt op
het plein te organiseren. Toen brak de oorlog
uit tussen Rusland en de Oekraïne en ontstond
het plan om een markt voor alle groepen te
organiseren. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot
een markt voor de hele school. Wat een
betrokkenheid van alle kinderen, heel veel
ouders en alle collega`s. Dank voor de AC en
juf Alinda die deze kar getrokken hebben! Er is
in korte tijd veel van jullie gevraagd. Het
resultaat was dan ook ontzettend goed.
Er is uiteindelijk € 3226,75 opgehaald voor Oekraïne. De AC heeft uiteindelijk besloten om deze
opbrengst als volgt te verdelen: € 2500,- zal overgemaakt worden naar het lokale werk dat
gedaan wordt voor Oekraïne door Victoria Copier, € 626,75 wordt overgemaakt naar giro 555 en
€ 100,- zal overgemaakt worden naar de oma in Oekraïne die we als school al heel veel jaren
ondersteunen. Hieronder een poster die door de AC is gemaakt om alle sponsoren van de
verloting te
bedanken.
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Oekraïense leerlingen in de Krimpenerwaard
In de afgelopen weken waren wij getuige hoe een vluchtelingenstroom op gang kwam vanuit
Oekraïne naar Nederland. Ook in onze regio streken de eerste vluchtelingen neer, veelal n.a.v.
particulier initiatief. En ook in de noodopvang in Schoonhoven verblijven inmiddels vluchtelingen.
De komende periode verwachten wij dat dit aantal flink toe zal nemen vanwege de afspraken die
de landelijke overheid maakte. Onder hen veel kinderen. Voor deze kinderen willen wij onderwijs
en begeleiding verzorgen. Wij voerden de afgelopen twee weken intensief overleg over de vraag
hoe dit vorm te geven.
Er zijn op dit moment nog veel vragen en onduidelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld nog geen zicht
op de werkelijke aantallen leerlingen en hun leeftijden. De verwachting is dat er op de langere
termijn verschillende locaties nodig zijn.
Er is voor de eerste start van onderwijs en begeleiding inmiddels 1 schoollocatie ingericht. Dat is
CBS de Ark in Bergambacht. Hier is ook de ISK van de gemeente Krimpenerwaard gehuisvest.
Sinds maandag 4 april zijn hier de eerste kinderen ingestroomd. Komende week zal dat aantal
naar verwachting snel oplopen.
Deze klas richt zich in eerste instantie op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, de groepen 3
t/m 8 van de basisschool. Kinderen in de leeftijdsgroep van 4 t/m 6 jaar worden nu nog bij
voorkeur opgevangen in een kleutergroep op het dorp waar zij verblijven. Mogelijkheden om ook
voor deze groep leerlingen een centrale opvang te realiseren worden nader onderzocht.
De informatie kan per dag veranderen, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. Via de website
www.krimpenerwaard.nl/oekraine bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.
De grootste uitdaging is om voldoende (onderwijskundig) personeel te vinden. Als u daar zelf iets
in kunt betekenen, of u kent mensen in uw omgeving, dan komen wij graag met u in contact. U
kunt zich daarvoor wenden tot de directeur van de school.
Gert Tissink, directeur bestuurder van PCPO
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Plein tussen De Vogelweide en De Houtsnip
We zijn in het gelukkige bezit van een prachtig plein bij De Vogelweide. Elke minuut wordt het
plein intensief gebruikt door de kinderen van de Ichthus, de Emma en De Waardse Kids. Bij de
oplevering van het gebouw, nu alweer heel wat jaren geleden, zijn er afspraken gemaakt over het
pleingebruik met de gebruikers en de buurt.
Oorspronkelijk was het tot 14.00 uur in gebruik door de scholen en tussen 14.00 en 18.30 door de
kinderopvang. Daarna, en in het weekend, kunnen buurtkinderen en bewoners op het plein spelen
en elkaar ontmoeten.
In de loop der jaren zijn deze afspraken verwaterd, mede doordat er nog niet zo heel veel
kinderen op de scholen zaten en in de buurt woonden. Dat is nu wel anders. Na schooltijd zijn er
nu heel veel schoolkinderen en opvangkinderen tegelijkertijd aanwezig. Dat "mengt", waardoor
het overzicht zoekraakt.
Daarom hebben we – directeuren van de Ichthus, Emma en Waardse Kids - hierover overlegd en
het volgende afgesproken:
Om 14.00 uur gaan de scholen uit, maar dat betekent natuurlijk niet dat dan
ook iedereen onmiddellijk weg is. Het uitgaan van een kleine 600 kinderen, waarvan een deel
wordt opgehaald door ouders, vraagt gewoon wat tijd en er zijn bijvoorbeeld oudergesprekken of
kinderen hebben klassendienst.
Om 15.00 uur komt deze "overgangsperiode" tot een einde laten en dan is het plein echt alleen
voor de kinderopvang. Kinderen van de Ichthus of Emma, die geen gebruik maken van de
opvang, spelen vanaf dat moment dus in hun eigen buurt, maar niet meer op het plein.
Om 17.30 is de ergste drukte van de kinderopvang voorbij en is het plein weer open voor de
buurtkinderen en hun ouders en datzelfde geldt voor het weekend.
Directies van de Ichthusschool, Emmaschool en de Waardse Kids

Even voorstellen
Wij zijn Jan-Cees van de Lustgraaf en
Marjolijn Horsten en zijn de wijkagenten
van Schoonhoven. Wijkagenten werken,
net als de rest van de politie, aan
verbetering van de veiligheid. Maar, wat
doen wij nou eigenlijk precies? Wát zijn onze belangrijkste
aandachtspunten? Wat kunnen wij voor Schoonhoven
betekenen? Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?
Als wijkagenten hebben wij een ruime algemene politie-ervaring en vormen de belangrijkste
schakel tussen de politie-eenheid en de buurt omdat wij:
• veel aanwezig zijn in de wijk;
• veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en criminaliteitstrends;
• contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen die problemen kunnen oplossen;
• kennis hebben van jongerengroepen die overlast veroorzaken;
• verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbetering ervan werken.
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Koffiemomenten op school
U als ouder en of verzorger van opgroeiende kinderen weet als geen ander wat er in de wijk
speelt. Hoe beter wij de buurt kennen, hoe meer wij kunnen doen voor de algemene veiligheid.
Daarom zullen wij starten met maandelijkse koffiemomenten op de basisschool waar uw kind naar
school gaat. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan. Wij zullen op 17
mei vanaf 08:30 uur tot 09:30 uur in de personeelskamer van de Ichthusschool aanwezig zijn om
zo de signalen uit de wijk op te pakken en de veiligheid en leefbaarheid, door uw bijdrage te
verhogen. Niet alleen door met u in gesprek te gaan, maar mede door onze aanwezigheid, hopen
wij onze jongere generatie mee te geven dat wij er ook voor hen zijn. Graag tot ziens!
Jan-Cees & Marjolijn
Schoolvoetbal groep 7+8
Op dinsdag 31 mei 2022 vindt het schoolvoetbal plaats voor de leerlingen van groep 8 (& 7).
Locatie: VV Schoonhoven
Starttijd: 14:30 uur starten de 1e wedstrijden.
De poule-indeling is als volgt:

Jongens 1

Jongens 2 / gemengd

Meiden

11 tegen 11

8 tegen 8

8 tegen 8

Rank J1
Ichthus J1
Emma J1
Vlieger J1

Rank M1
Ichthus M1
Emma M1
Vlieger M1

Rank J2
Ichthus J2
Emma J2
Krullevaar J2
Vlieger J2

Ichthus M2
Emma M2

Wij hopen op een sportieve en gezellige dag!
Meester Pieter
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D.V.april/mei/juni
25 april – 6 mei
9-13 mei
10 mei
11 mei
12 mei
16 mei
17 mei
25 mei
26+27 mei
30 mei
31 mei
2 juni
3 juni
6 juni

Meivakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij
Deze week worden er lessen uit Wonderlijk gemaakt in alle groepen
gegeven.
Inloop groep 1+2 van 8.15-8.30 uur
Inloop groep 3+4 van 8.15-8.30 uur
Inloop groep 5-8 van 8.15-8.30 uur
MR vergadering van 19.30-21.30 uur
Koffiemoment met 2 wijkagenten in de personeelskamer van de Ichthus
Schoolreis groep 1+2, info volgt via de leerkrachten van groep 1-2
Hemelvaartvakantie alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij
Inloop groep 3+4 van 8.15-8.30 uur
Schoolreis groep 3-6, info volgt via de leerkrachten van groep 3-6
Schoolvoetbal voor groep 7+8
Inloop groep 1+2 van 8.15-8.30 uur
Maandbrief 9 verschijnt deze dag
Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn deze dag vrij

Deze maandbrief wil ik afsluiten met lied van de band LEV. Deze tekst vind ik persoonlijk wel in de
tijd passen waarin we leven.
Eens
Eens
Zal het vrede zijn
Komt er echt een eind
Aan oorlog en aan strijd
Eens
Vlucht er niemand meer
Haalt U de muren neer
Verenigt U ons weer
Eens
Wordt elke traan gewist
Stilt U het gemis
Van wie hier niet meer is
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Eens
Lijdt geen mens meer pijn
Zal alles beter zijn
Zijn wij voor altijd vrij
Eens
Is de spiegel weg
En wat U heeft gezegd
Begrijpen wij dan echt
Eens
Kijken wij omhoog
En staan wij oog in oog
Met Vader, Geest en Zoon
Eens
Haalt u ons naar huis
Vindt iedereen een thuis
Wie moe is rust dan uit
Eens
Zien wij Uw heerlijkheid
Vult Uw aanwezigheid
De ruimte en de tijd

Een hele fijne meivakantie toegewenst!
Hartelijke groet,
Jaco Vink
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