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Laatste nieuws Ichthusschool 
De eerste maandbrief van 2019 is weer gereed. Ik hoop dat u en jullie allemaal een hele fijne 
kerstvakantie achter de rug hebben. Hopelijk mogen alle mooie wensen in dit nieuwe jaar voor 
iedereen uitkomen. Voordat ik met het nieuws van januari verder ga, wil ik nog een laatste 
terugblik doen op 2018. 

 
2018 was het jaar: 

 Waarin we in januari naar een 8e, in augustus naar de 9e en in november naar de 10e groep 

groeiden. 

 Waarin 3 nieuwe juffen en een nieuwe meester zijn gestart op de Ichthusschool. 

 Waarin we de 200e leerling mochten verwelkomen. 

 Waarin het aantal laptops is toegenomen met 40 nieuwe. 

 Waarin we een nieuw wifinetwerk hebben gekregen, zodat er in alle groepen door alle 

leerlingen probleemloos met een laptop gewerkt kan worden. 

 Waarin we in alle groepen nieuwe touchscreenborden hebben gekregen die in hoogte 

verstelbaar zijn. 

 Waarin we in groep 4-8 zijn gestart met een nieuwe taal- spellingmethode, genaamd Staal. 

 Waarin we gebruik zijn gaan maken van Momento, zodat de leerkrachten gemakkelijk 

kunnen zien hoe en wat de kinderen hebben gedaan met de oefensoftware. 

 Waarin we een conciërge op vrijwillige basis hebben gekregen. Geerard doet allerlei hand- 

en spandiensten op donderdag. Ook wordt hij ingezet bij techniek- en handvaardigheid 

lessen. 

 Waarin we naast de al bestaande vieringen van de Christelijke feestdagen ook op 

zondagmiddag diensten worden gehouden in de Ichthusschool. Er zijn dit jaar 4 

Kliederkerkdiensten geweest. Dit kalenderjaar staan er weer 4 gepland. 

 Waarin we geen klassen naar huis hoefden te sturen bij ziekte e.d. Alle invallers heel 

hartelijk dank voor jullie inzet! We hopen dat we dit ook in 2019 kunnen volhouden. 

 Dat er weer heel veel ouders bereid waren te helpen bij heel veel activiteiten. Zonder jullie 

hulp zouden we veel activiteiten niet kunnen doen.   

 2018 was voor mij persoonlijk het eerste kalenderjaar dat ik directeur van de Ichthusschool 

ben. Ik kijk terug op een fijne tijd waarin ik mijn draai heb gevonden. Er is een prettige 

werksfeer op de Ichthusschool. Collega`s werken hard om het beste in elk kind naar boven 

te brengen. Contacten met ouders en kinderen zijn positief. Ik hoop dat we dit in de 

toekomst verder kunnen uitbouwen. 
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Bezoek van Sinterklaas 
Op 5 december was het weer zo ver dat we de Sint 
mochten verwelkomen in de Ichthusschool. Vooraf 
hadden we begrepen dat hij deze keer per helikopter zou 
komen, samen met al zijn Pieten. Er was dan ook een 
grote landingsbaan op het schoolplein getekend. Rond 
half 9 hebben we wel het geluid van de helikopter 
gehoord, maar we hebben hem niet gezien. Later 
hoorden we van de Sint dat hij geland was in het 
weiland, omdat dat toch veiliger leek. Uiteindelijk heeft 
de eigenaar van het weiland hem met zijn tractor en 
huifkar bij de Ichthusschool gebracht……..  

Sint is vervolgens met al zijn Pieten in alle klassen geweest. De kinderen in groep 1-4 hebben een 
mooi cadeau gekregen. In groep 5-8 waren er lootjes getrokken. Wat een werk is er gemaakt van 
al die mooie surprises! We kunnen terugkijken op een heel geslaagde dag. Iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

 

Kerstwandeling 
Het ene jaar vieren we het kerstfeest in de kerk met alle kinderen en ouders en het andere jaar 
op school. Met Pasen doen we dat net andersom. Dit schooljaar zal er dus een Paasviering in de 
kerk gehouden worden, daarover een andere keer meer.  

Dit schooljaar is er een voorbereidingscommissie geweest die het kerstfeest op een andere manier 
wilde invullen. Er was nu de mogelijkheid voor ouders om samen met hun kind(eren) wandelend 
het kerstverhaal te horen en te zien in alle klassen. Dit werd uitgebeeld en verteld door 
verschillende kinderen. Wat fijn dat er zoveel belangstelling was. Iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

 

Liedrooster 
21-25 jan.          Opwekking 766  
28 jan. – 1 feb.      Liedboek 871 
4-8 feb.           Opwekking 574 
11-15 feb.          Psalm 122 
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Oortjes 
Net voor de kerstvakantie hebben de leerlingen in de groep 4-8 allemaal een setje oortjes 
gekregen. We merken dat er met de koptelefoons niet altijd even netjes omgegaan wordt. 

We gaan ervan uit dat de kinderen met een eigen setje zuiniger zijn. Het 
is de bedoeling dat ze dit setje tot eind groep 8 gebruiken. Het wordt dus 
aan het einde van het schooljaar doorgegeven naar de volgende groep. 
Wordt het setje moedwillig kapot gemaakt, dan kan er via school een 
setje aangeschaft worden voor € 5,- of de leerling zorgt zelf voor een 
nieuw setje. We gaan ervan uit dat dit niet nodig is. In groep 1-3 worden 
de overgebleven koptelefoons gebruikt. 
 
Individueel inlogaccount 
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen in januari een individueel 
inlogaccount voor Office365. Voordeel: iedereen logt onder zijn of haar 

eigen naam in en komt direct bij de eigen programma’s en bestanden. Voorheen ging dat via een 
groepsaccount (in groep 1-4 blijft dat zo) 
Alle leerlingen van groep 5-8 kunnen bovendien nu ook thuis inloggen met datzelfde account. Niet 
alle programma’s geven toestemming om ook thuis aan de software verder te kunnen werken. 
Wat kan wél? Via https://jslag1.sharepoint.com/sites/ichthus_ll logt de leerling in met het @pcb-
ichthusschool.nl emailadres en het eigen wachtwoord. Deze zal door de eigen leerkracht worden 
gegeven. Deze snelkoppeling staat ook op onze website van school onder iedere groep. Word of 
PowerPoint bestanden waar op school aan gewerkt is, kunnen eventueel ook thuis bewerkt 
worden. Daar hoeft u zelfs geen Officepakket voor in huis te hebben, dat gaat allemaal online. 
USB-sticks hoeven dus niet meer mee naar school genomen te worden. Daarnaast is het mogelijk 
om Ambrasoft thuis te gebruiken.  
 
Parro 
Aan het begin van dit schooljaar is er aan alle ouders gevraagd om toestemming te verlenen  
voor gebruik van foto`s en video`s van de kinderen door de school. Dit is gebeurd in het kader  
van de nieuwe strengere privacywetgeving die sinds 25 mei geldt. 
 
Een behoorlijk groot aantal ouders heeft aangegeven geen toestemming te verlenen voor het   
gebruik van foto`s van hun kind in de schoolgids, website van school, nieuwsbrief of Facebook.  
Het is voor ons daardoor bijna niet meer mogelijk om bijv. foto`s op de site van onze school  
te plaatsen, omdat er in elke groep wel een aantal kinderen zitten waarvan de foto`s niet  
gepubliceerd mogen worden. We hebben inmiddels besloten om geen foto`s meer te publiceren  
op Facebook. 
 
We zijn als school op zoek gegaan naar een goed alternatief. We willen een besloten site  
gebruiken om toch op een laagdrempelige manier met ouders te kunnen communiceren en  
foto`s te delen. We denken dat gevonden te hebben met Parro. Dit is een onderdeel van ons  
administratie programma ParnasSys. Foto`s en tekstberichten worden op deze manier alleen via  
de omgeving van Parro met ouders gedeeld. Anderen kunnen hier niet naar kijken. We willen  
hier graag een pilot starten van 2 maanden. Daarna zullen we dit met elkaar evalueren. 
 
Alle ouders die in eerste instantie hadden aangegeven geen toestemming te verlenen voor het  
delen van foto`s op onze website e.d., hebben voor het gebruik van Parro allemaal wel  
toestemming verleend.  
 
 

https://jslag1.sharepoint.com/sites/ichthus_ll
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Het is de bedoeling dat u Parro installeert op uw telefoon of tablet via de Apple App Store of  
Google Play Store. Voor een computer of Windows Phone ga je naar https://talk.parro.com  
Morgen kunt u een mail van ParnasSys verwachten. Hiermee kunt u zich koppelen aan de  
groep van uw kind. 
 
Parro zullen we daarom vooral inzetten voor:  

 Updates vanuit de klas (foto’s)  
 Korte reminders m.b.t. activiteiten of regelzaken  
 Hulp vragen bij activiteiten  
 Evt. te gebruiken om gesprekken te plannen 

 
Parro is niet bedoeld voor:  

 Individuele mails met ouders  
 Lange informatieve berichten  
 Zorg-gerelateerde zaken  
 Het verzenden van documenten of bijlages  
 Grote hoeveelheden foto’s verzenden  

 
Wat betreft frequentie van het gebruik Parro spreken we voorlopig het volgende af:  
Minimaal 1x per twee weken en maximaal 2x per dag. 

 
We hopen dat we de komende weken dit met elkaar kunnen gaan uitproberen. Dit zal wellicht 
niet meteen vlekkeloos gaan. Zijn er vragen, dan kunt u ondergetekende hierover mailen.  
 
Tot slot, iedere leerkracht houdt gewoon z`n mailadres en maandbrieven e.d. blijven gewoon 
verschijnen zoals u gewend bent.  

             
Schoonmaakavond 
Kijkt u weleens om u heen in onze school, wanneer u uw kind brengt? Of wanneer u in de klas  

het werk van uw kind bekijkt? We zijn best trots op onze mooie school! Om dit allemaal zo netjes  

en schoon te houden, vragen we uw medewerking!  

 

Twee keer in een schooljaar houden we een schoonmaakavond. We willen u als ouders vragen  

om te komen schoonmaken op woensdag 16 januari a.s. van 19.00 u – 21.00 u. Na afloop is er  

nog tijd om gezellig met elkaar wat te drinken en bij te praten! Meld u aan en zet deze avond in  

uw agenda!  

De ervaring leert dat het met een grote groep ouders (vaders en moeders) altijd gezellig is! Het  

schoonmaken is dan zo gedaan want… vele handen maken licht werk!  We rekenen op uw  

komst! Wanneer u verhinderd bent, vragen we u om contact op te nemen met de leerkracht van  

uw kind(eren).  

Graag aanmelden via de mail van juf Gonny: g.bouter@pcb-ichthusschool.nl 

 

Gevonden voorwerpen 
Op 2 plaatsen binnen de school worden de gevonden voorwerpen bewaard. Dit is op de beneden  

verdieping onder het aquarium en op de bovenverdieping op het leerplein. Op beide plaatsen  

staat een groene plastic bak met gevonden materialen. Zou u de komende week daar eens in  

willen kijken als u iets mist? Beide bakken lopen bijna over…. 

https://talk.parro.com/
mailto:g.bouter@pcb-ichthusschool.nl
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Guppydag                    

Op 31 januari organiseren we onze tweede inschrijfmiddag dit schooljaar. Nieuwe ouders zijn van 
harte welkom om tussen 14.30-16.00 uur aanwezig te zijn in de Goudvisgroep. We starten deze 
middag met een presentatie over de school o.l.v. de onderbouwcoördinator juf Marja en 
ondergetekende. Vervolgens worden alle belangstellenden rondgeleid door de school en sluiten 
we af met het beantwoorden van vragen. Er is evt. oppas voor uw kind(eren).  
 
Kent u ouders die nog een school zoeken voor hun kind, geef het a.u.b. door. Het is ook mogelijk 
om een individueel gesprek ondergetekende te hebben.  
 

Ontwikkelingen nieuwe taal- en spellingmethode 

Namens de taalcommissie: Na de zomervakantie zijn we gestart met Staal, onze nieuwe methode 
voor spelling en taal. We merkten in het begin een grote verandering in werkwijze en aanpak voor 
zowel de kinderen als het team. Het was hard werken, maar het slaat goed aan! Vanuit de 
methode is er software beschikbaar om als leerkracht resultaten in te kunnen voeren die daarna 
automatisch in ParnasSys komen. Dit programma werkt niet goed. Daarom gaan we het anders 
doen. In de komende weken zetten leerkrachten resultaten rechtstreeks in ParnasSys. Wat u daar 
als ouder van merkt: u zou tijdelijk dubbele resultaten kunnen zien staan en ook kunnen de 
resultaten anders zijn dan eerst. Wij zorgen ervoor dat alles met het rapport in orde is. 

Zending 
De komende weken sparen we weer voor oma Maria Danko, haar sponsoren we via Dorcas. We 
hebben € 200,- mogen overmaken naar Stichting Ontmoeting. 
 

 
Typecursusrsus 
Net voor de kerstvakantie heb ik een mail naar de ouders van groep 6-8 gestuurd voor een 
typecursus in Bergambacht. Inmiddels zijn hier 2 kinderen voor aangemeld. Bij minimaal 8 
deelnemers is de Typetuin bereid om de cursus ook in de Ichthusschool te geven. Hieronder treft 
u de brief van de Typetuin en kunt u evt. uw kind opgeven. 
 
 
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,  

 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. 
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 28 januari en ontvang extra voordeel. 
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf  
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren.  
Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet  
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent  
ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.  
 

 

https://www.facebook.com/Typeopleiding/posts/2018531851544638
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Startdatum: vrijdag 15 maart 2019 

Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

Leslocatie: PCB Ichthus, Merellaan 1, 2871 AM SCHOONHOVEN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
 
Korting voor snelle beslissers 

 
Schrijf jouw kind(eren) in voor 28 januari en ontvang €25,- korting.  

 
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   

 
Team van de Typetuin 

 
 
 
 
 
 
D.V. in januari-februari 

 

 
 
 

16 jan. Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur 

17 jan. Inloopochtend van 8.15-8.30 uur in alle groepen 

30 jan. GMR vergadering 

31 jan. Guppymiddag van 14.30-16.00 uur 

4 feb.  1e rapport wordt meegegeven deze dag 

5+7 feb. 10 minutengesprekken n.a.v. het eerste rapport 

11-20 feb. projectweek 

12 feb. Maandbrief 6 verschijnt deze dag. 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl
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Ik wil de maandbrief afsluiten met een gedicht dat volgens mij wel past bij alle nieuwe  
voornemens in een nieuw jaar. 
 
Gewoon beginnen 
 
Als ik nou eens begin met 

een vriendelijk woord 
een glimlach 
een arm om je schouder 
een gedachte aan jou. 

 
Als ik nou eens doorga met 

een positief woord 
een belonend gebaar 
een aardige knipoog 
een moment van aandacht. 

 
Als ik me nou eens voorneem om 

positief over jou te denken 
je als Gods wezen te zien 
te begrijpen dat je niet mijn bezit bent 
te erkennen dat je een geschenk bent. 

 
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me 

en wat een mooie week 
een schitterende dag 
een heerlijk moment. 

 
Als ik daar nu eens mee begon.       

 

 

Namens het team,   

 

Jaco Vink 

 
 

 


