3 september 2019

Laatste nieuws Ichthusschool
De tweede schooldag is al weer voorbij. Altijd weer wennen zo`n eerste schoolweek. Een nieuwe
groep, een nieuwe leerkracht, niet meer uitslapen en lang wakker blijven en heel veel nieuwe
indrukken…. Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie achter de rug heeft en een goede eerste
start heeft gemaakt.
Ook dit schooljaar wil ik starten met een aantal zaken te noemen waar we heel dankbaar voor
zijn:
- We zijn blij dat alle kinderen en collega`s weer gezond zijn teruggekomen na de vakantie.
- We starten dit schooljaar met 222 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Dat is een
klassengemiddelde van net 22 leerlingen. Wederom een zeer luxe gemiddelde.
- Ook dit jaar is er ruimte voor meer onderwijsassistentie. In totaal is er per week 12 uur extra
beschikbaar om kinderen extra te begeleiden en collega`s te ontlasten van werkdruk.
- We starten dit schooljaar met een nieuwe SoVa methode in groep 1-8: de Kanjertraining.
- We starten ook met een nieuwe leesmethode in groep 3.
Deze week starten 2 nieuwe collega`s. Juf Ilse Marije zal op woensdag, donderdag en vrijdag in
groep 1-4 werkzaam zijn als onderwijs assistent. Juf Henriëtte zal komend schooljaar samen met
juf Gonny werkzaam zijn in de Nemo groep. We wensen beiden een hele fijne tijd toe op de
Ichthusschool.
Juf Esther haar zwangerschapsverlof is inmiddels voorbij. Zij zal samen met juf Eline in groep 4
beneden werken.
Na deze eerste schoolweek gaat juf Sanne met zwangerschapsverlof. Ze is dit schooljaar (nog)
niet aan een groep gekoppeld. We kijken lopende dit schooljaar waar we haar het beste kunnen
inzetten na haar zwanger- en ouderschapsverlof. We wensen juf Sanne het aller beste toe tijdens
de laatste loodjes van haar zwangerschapsverlof.
Alle oudste kinderen van elk gezin krijgen deze eerste schoolweek de nieuwe jaargids mee naar
huis. Deze is ook te vinden op onze website. In elke groep zal deze week een infobrief
meegegeven worden over groep specifieke zaken.
In de jaargids staat het beschreven, maar toch nog even een stukje over de schooltijden. De
kinderen in groep 1-2 kunnen om 8.10 uur door hun ouders in de klas gebracht worden. Het is
dan wel de bedoeling dat deze ouders tot minimaal 8.20 uur in de groep blijven, omdat de juf er
dan even niet is. Vanaf 8.20 uur zijn alle leerkrachten in hun klas. Dan kunnen de ouders van
groep 1-2 weggaan. De kinderen van groep 3-8 kunnen om 8.20 uur zelf naar binnengaan.
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Ook dit jaar stellen we uw hulp zeer op prijs. Er zal in de eerste week een brief meegegeven
worden aan alle oudsten waarop u kunt aangeven voor welke hulp u beschikbaar bent dit
schooljaar. Graag deze brief inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Parro
Dit schooljaar zullen we wederom gebruik maken van Parro. Uitnodigingen voor gespreksavonden,
foto`s van activiteiten in de klas en allerlei kleine berichtjes worden gedeeld met deze handige
app. Alleen de ouders van de Ichthusschool en alle leerkrachten hebben toegang tot deze
afgesloten omgeving. Bent u nog niet gekoppeld aan de groep van uw kind? Stuur dan een mail
naar de leerkracht van uw kind. Diegene zal de koppeling in orde maken.
Kennismakingsgesprekken
17 en 19 september willen we graag met alle ouders een kennismakingsgesprek houden. U wordt
hiervoor uitgenodigd via Parro. Hiermee kunt u aangeven welke tijd u het beste schikt. U kunt
voor tijden in de middag en avond kiezen op deze 2 dagen. `s Middags is alleen de leerkracht
aanwezig die op die dag werkt. `s Avonds zijn beide leerkrachten aanwezig, als uw kind 2
leerkrachten heeft dit schooljaar.
Vooraf krijgt u een formulier waarop u kunt aangeven wat uw globale indruk van uw kind is en
wat van belang is als het gaat om welbevinden en betrokkenheid. Ook kunt u andere
gesprekonderwerpen aandragen. U kunt de brief met vragen over uw kind(eren) uiterlijk 13
september inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). De kinderen die in groep 6-8 zitten,
worden ook verwacht bij dit gesprek aanwezig te zijn. Zit uw kind voor de 2e keer bij dezelfde
leerkracht(en) dan is een kennismakingsgesprek niet nodig. Is het om wat voor reden nodig om
toch een gesprek te hebben, dan kan daarvoor een afspraak gemaakt worden. Op maandag 9
september zal Parro vanaf 14.30 uur opengezet worden, zodat u zich kunt inschrijven.
Kanjertraining
Dit schooljaar gaan we met de Kanjertraining werken op de Ichthusschool. Dit betekent een hele
nieuwe methode om sociale vaardigheden te trainen voor groep 1-8. Om deze methode te mogen
gebruiken, moeten alle leerkrachten 3 trainingsdagen volgen. Op 30 augustus hebben we de
eerste training gevolgd met het gehele team. Op 10 september en 6 december volgen cursusdag
2 en 3. Alle leerlingen zijn deze dagen vrij. We vinden het belangrijk dat kinderen deze
vaardigheden leren op school. Als kinderen hier goed mee om
kunnen gaan en goed in hun vel zitten, laten ze nog beter zien
wat ze echt in hun mars hebben. Daarom is het belangrijk om
er structureel en op een eenduidige manier in alle groepen
aandacht aan te geven.
Er wordt ook een ouderavond georganiseerd over de Kanjertraining. Deze staat gepland op 26
september tussen 19.30-21.30 uur in de gymzaal. Degene die de trainingen voor het team
verzorgt, zal ook deze avond verzorgen.
Op 13 januari zal er ook een praktijk dag georganiseerd worden. Een Kanjertrainer zal dan
voorbeeldlessen komen verzorgen in verschillende groepen bij ons op school.
Liedrooster
2-6 sep.
9-13 sep.
16-20 sep.
23-4 okt
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Psalm 8
Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven
Psalm 81:1
Jubelt God ter eer
Liedboek 316
Het woord dat U ten leven riep
Liederen voor de Kerk school en gezinsdiensten worden deze weken
aangeleerd.

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

2

Gebedsgroep
Met de gebedsgroep willen we bidden voor onze kinderen en het personeel. In een tijd waar
zoveel op hen afkomt is het belangrijk dat we bidden om bescherming, wijsheid en inzicht. Het
zegent de kinderen en de school. Als we eensgezind tot onze Vader in de hemel bidden, zullen er
dingen veranderen. Het zou fijn zijn als u mee komt bidden.
Het gebedsmoment is op dinsdagmorgen om de week om 8.30 uur in de personeelskamer. Er
wordt gestart op 17 september. Tot aan de herfstvakantie zijn de andere data: 1 okt. en 15
oktober. Contactpersoon namens de gebedsgroep is Margriet Smit.
Schoolfotograaf
Op 1 oktober komt de schoolfotograaf. Er zullen deze keer alleen groepsfoto`s gemaakt worden.
Kliederkerk
Samen sterk: het thema van Kliederkerk Schoonhoven op zondag
29 september.
Het concept ‘Kliederkerk Schoonhoven’ heeft zich na zes edities
wel een beetje bewezen. Keer op keer is het samen kliederen,
vieren en eten ontzettend gezellig en goed. Eind deze maand, op
zondag 29 september 2019, wordt er weer een Kliederkerk
georganiseerd in en om de Ichthusschool tussen 15.00 tot 17.00
uur. Het thema is dit keer ‘Samen sterk’.
Kliederkerk is een speelse vorm van kerk-zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen
om hen heen. Gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God. Wil je bedenken
welke gezinnen in je omgeving je zou kunnen uitnodigen en meenemen?
Kliederkerk Schoonhoven wordt georganiseerd door een kleine
stuurgroep en veel andere vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat de
stuurgroep met regelmaat vernieuwt. Zie jij het zitten om je voor één of
twee jaar in te zetten in de stuurgroep? Rondom catering, inhoud of PR
van Kliederkerk Schoonhoven? Mail naar
KliederkerkSchoonhoven@gmail.com of spreek ons aan
op 29 september. Je kunt Kliederkerk Schoonhoven ook volgen via de Facebook-pagina.
Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit Kwadraad is Lian van Trierum in Schoonhoven op de Ichthus School beschikbaar als
(school) maatschappelijk werker. Kwadraad biedt regelmatig trainingen aan, zoals de
weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining of de KIES (Kinderen In Echtscheidings
Situaties), voor leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m8). Deze trainingen worden gratis
aangeboden en zijn meestal onder schooltijd.
U kunt zich aanmelden bij de internbegeleiders (Lisette de Groot/Mariska van der Wal) of de
leerklacht. In een intakegesprek met u als ouder wordt de situatie besproken en wat het
maatschappelijk werk hierin kan betekenen.
Geld inzamelen voor vereniging, stichting of school
Wil je samen geld inzamelen voor je vereniging, stichting of school? Doe dan mee met de
activiteiten van Hollandse IJssel in beweging op zat. 14 sep. Zie hiervoor de flyer in de bijlage of
klik op onderstaande link: https://sites.rabobank.nl/hollandseijssel/beweging/modules/product/actiesites/content/default/index.aspx?ItemId=35269&OriginalItemId=35269
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Personeel Ichthusschool 2019-2020
Hieronder treft u de teamfoto van alle personeelsleden van dit schooljaar.

Achterste rij: Juf Carla Spruit (l.k. gr. 8), juf Mariska van der Wal (IB`er groep 1-2 t/m 1 feb. voor het
zwangerschapsverlof van juf Sanne), juf Martina Boersma (l.k. gr. 5), juf Froukje Bootsma (l.k. gr. 6),
Geertje de Groot (administratief medewerkster)
Tweede rij: Jaco Vink (directeur), juf Marja van Wijngaarden (l.k. Goudvisgroep en onderbouw
coördinator), juf Jacqueline Molenaar (onderwijs assistent gr. 4-8), juf Janneke Hagoort (l.k. gr. 4 boven &
gr. 7), juf Gonny Bouter (l.k. Nemo groep), juf Harriet van Schoonhoven (l.k. gr. 3), juf Ilse Marije
(onderwijs assistent gr. 1-4), juf Eline Braal (l.k. gr. 4 beneden), juf Elma den Besten (l.k. gr. 3), Geerard
Siereveld (conciërge), juf Mieke Saly (l.k. gr. 4 boven), juf Heleen Verkerk (l.k. gr.8)
Derde rij: juf Lisette de Groot (IB`er gr. 3-8), meester Eric van Nieuwkerk (l.k. gr. 7), juf Henriëtte de Jong
(l.k. Nemo groep), juf Rita de Viet (l.k. gr. 6 en bovenbouw coördinator.), juf Sanne Houweling (is tot 1
feb. met zwangerschapsverlof), juf Alinda Blonk (l.k. groep Zeepaardje)
Vierde rij: juf Esther de Graaf (l.k. gr. 4 beneden) en juf Jolanda Ernst (l.k. Goudvisgroep)

D.V. september-oktober
9 sep
10 sep
17 sep
17+19 sep
24 sep
24 sep
25 sep – 6 okt
26 sep
29 sep
1 okt
1 okt
1 okt
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Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-8
Studiedag voor alle personeelsleden, alle kinderen zijn deze dag vrij
Bijeenkomst Gebedsgroep in de personeelskamer 8.30-9.00 uur
Kennismakingsgesprekken voor ouders en leerkrachten van groep 1-8.
Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4
GMR vergadering
Kinderboekenweek
Ouderavond over de Kanjertraining in de gymzaal van 19.30-21.30 uur
Kliederkerk in de Ichthusschool 15.00-17.00 uur
Schoolfotograaf komt deze dag groepsfoto`s maken van iedere klas.
MR vergadering 19.30-21.30 uur
Bijeenkomst Gebedsgroep in de personeelskamer 8.30-9.00 uur
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3 okt
4 okt
6 okt

SAR vergadering 20.00-22.00 uur in de Ichthusschool
Maandbrief 2 verschijnt deze dag
Kerk School en Gezinsdiensten in alle kerken van Schoonhoven

Graag wil ik deze eerste maandbrief van dit nieuwe schooljaar afsluiten met onderstaand gedicht:
Inspiratie
Stel eens,
dat God aan het begin van het jaar
je vraagt: `Wat ga je doen?`
En je zou zeggen:
Ik houd de toetsen bij
en zet mijn functioneren op een rij
lees elke week mij POP
en reflecteer daar telkens op
Ik ben af en toe een luisterend oor
als ik, ja sorry hoor
als ik niet zelf vergaderen moet
ik denk, ik doe het zo wel goed.
Stel eens:
Dat God je aan zal kijken
en zeggen zou: `Ik heb ook een wens`.
Stel dan:
dat God zegt: `Mijn wens is:
Geef de kinderen je vertrouwen
maar vergeet in alle drukte niet
veel van die kinderen te houden`.

Namens het team,
Jaco Vink
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