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Laatste nieuws Ichthusschool 
Dit schooljaar geen Paasviering in de kerk met alle ouders en kinderen, maar vanmorgen een 
viering in de eigen groep. De werkgroep bestaande uit een aantal collega`s die deze viering heeft 
voorbereid, heeft hier veel werk van gemaakt. Vanaf 15 maart tot vandaag stonden alle 
Bijbelvertellingen in het teken van Pasen. Voor elke vertelling was een PowerPoint presentatie 
gemaakt en liederen uitgezocht. U zult vast wel dingen terug gehoord hebben van uw kind(eren). 
 
 
Biddagviering 
Ook de collega`s die de Biddagviering hebben voorbereid, hebben hier veel werk van gemaakt. 
Hieronder volgt een kort verslag: De biddagviering vierden we ook dit jaar in onze eigen klas. Het 
thema van dit jaar was 'De biddende bouwer'. We hoorden bijvoorbeeld over het Bijbelverhaal van 
Nehemia en zongen liedjes over het thema. Nehemia ging met zijn vragen naar God en God hielp 
hem. Zo leerden we dat ook wij met al onze vragen naar God toe mogen gaan. In het speellokaal 
was een gebedsmuur gemaakt. De kinderen hebben zelf nagedacht wat ze aan God wilden 
vragen/tegen Hem wilden zeggen. Dit schreven we op een briefje en mochten we in een gleufje 
van de muur doen.  
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Liedrooster 
6-9 april Liedboek 575  Jezus leven van ons leven. 
12-16 april Liedboek 641  Jezus leeft het ik met Hem! 
19-23 april Wilhelmus  Vers 1 en 6. 
29 maart-2 april Psalm 139:1  Heer, die mij ziet zoals ik ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Schaduwplekken plein 
We zijn blij met de 4 dakplatanen die gepoot zijn op het plein. Fijn dat een groep leerlingen van 
het Wellant-College uit Ottoland bereid was deze leerzame klus op zich te nemen o.l.v. hun docent 
dhr. B. Toet. We hopen dat de bomen snel mogen uitgroeien, zodat ze voor schaduwplekken op 
het plein zorgen. Het geeft nu in ieder geval al een veel sfeervoller beeld op het schoolplein. 
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Vakantierooster en studiedagen 2021-2022 
Inmiddels zijn de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar vastgesteld met het team en 
de MR.  
  
Het vakantierooster van schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:  
Studiedag donderdag 7 oktober 2021 
Herfstvakantie 18-10-`21 t/m 22-10-`21  
Studiedag dinsdag 23 nov. 2021 
Kerstvakantie 24-12-`21 t/m 7-1-`22  
Studiedag woensdag 16 feb. 2022 
Voorjaarsvakantie 28-2-`22 t/m 4-3-`22  
Studiedag maandag 4 april 2022 
Paasvakantie 15-4-`22 t/m 18-4-`22 
Meivakantie 25-4-`22 t/m 6-5-`22 
Hemelvaartvakantie 26-5-`22 + 27-5-`22  
Pinkstervakantie 6-6-`22 
Studiedag vrijdag 17 juni 2022 
Zomervakantie 11-7-`22 t/m 19-8-`22 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussn de Ichthusschool en Waardse Kids  
De Ichthusschool en Waardse Kids kinderopvang zijn per maart 2021 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan, omdat zij van mening zijn dat de ontwikkeling van alle 
kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming en een doorgaande lijn. In deze 
samenwerkingsovereenkomst zijn de mondelinge afspraken op papier vastgelegd, zodat alle 
medewerkers van beide partijen dit terug kunnen vinden en het ook voor ouders transparant is 
hoe er samengewerkt wordt.  

Er zijn verticale overgangen, dit is van kinderdagopvang of peuteropvang naar de basisschool. En 
er zijn horizontale overgangen, dit is van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool en 
van de basisschool naar de naschoolse opvang (NSO), samen buitenschoolse opvang (BSO). Voor 
beide soorten overgangen staan in de samenwerkingsovereenkomst de verantwoordelijkheden en 
afspraken beschreven om deze informatie-uitwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Deze samenwerkingsovereenkomst is terug te vinden op de website van beide organisaties. U 
vindt deze samenwerkingsovereenkomst op onze website onder het kopje `Ouders` - `Waardse 
Kids`. 

Cito-toetsen en spreekweek 
Afgelopen weken zijn in de groep 3-8 de Cito-toetsten afgenomen. De uitslagen heeft u wellicht in 
het ouderportaal van ParnasSys gelezen. Deze toetsen nemen we 1x per half jaar af. Normaal 
gesproken doen we dit eerder nl. in januari-februari en zitten de resultaten bij het eerste rapport. 
Door de lockdown zijn deze later afgenomen. We leven in een bijzondere tijd waarin de kinderen 
ook 6 weken thuisgewerkt hebben. Laten we dat niet vergeten, als een resultaat misschien anders 
is dan verwacht. Laten we ook vooruit kijken. We zullen als team deze resultaten bekijken en 
bespreken en waar nodig evt. actie op ondernemen. De overheid heeft aangegeven dat er extra 
gelden beschikbaar komen om achterstanden weg te werken. Hier hebben we concreet nog niets 
over gehoord. Tussen 19-23 april staat de spreekweek gepland. U kunt de leerkracht(en) van uw 
kind telefonisch spreken in deze week. Ook kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. 
Afspraken daarvoor worden door de leerkracht(en) en ouders onderling gemaakt via de mail. Alle 
mailadressen van de leerkrachten staan in de jaargids op onze website. 
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D.V. april/mei 

Deze maandbrief wil ik afsluiten met één van de liederen die afgelopen weken is aangeleerd in de 
klassen i.v.m. Pasen.  
 
`Als ik mijn ogen sluit` 
 
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen 
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is volbracht 
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht 
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij 
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil 
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil 
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mi
 

 
Een heel fijn en lang Paasweekend 
toegewenst! 
 
Hartelijke groet,   
 
Jaco Vink 

 

 

 
 

 
 

 

2 april Goede Vrijdag.  Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

5 april Tweede Paasdag.  Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

6 april 
Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Er is 
géén (t)huiswerk voor deze dag. 

7-21 april Projectweken 

20 april SAR vergadering 20.00-22.00 uur via Teams 

21 april Openhuis n.a.v. de projectweken gaat niet door. 

19-23 april Spreekweek (telefonisch) 

20-22 april Cito eindtoets groep 8 

23 april 
Koningsspelen gaan niet door. Dit wordt een normale lesdag tot 
14.00 uur! 


