24 januari 2020

Laatste nieuws Ichthusschool
We kijken terug op een mooie kerstviering. Nogmaals dank voor alle mensen die daaraan hebben
meegewerkt. De foto`s van de dienst zijn gedeeld via Parro en zijn een mooie herinnering.
In het nieuwe kalenderjaar zijn de eerste 3 schoolweken al weer bijna achter de rug. Inmiddels
zitten we middenin de tijd dat alle Citotoetsen worden afgenomen. Een hele klus voor de kinderen
en de leerkrachten. Op deze manier kunnen we kijken hoe de kinderen scoren ten opzichte van de
andere kinderen van dezelfde leeftijd in Nederland. Ook zien we of er het afgelopen half jaar groei
is geweest in ontwikkeling. Alle deze resultaten worden verwerkt en in een later stadium met u
besproken. Op 11 en 13 feb. staan de 10 minutengesprekken gepland. U zal daar tegen die tijd
een uitnodiging via Parro voor krijgen.
Inmiddels is bekend geworden dat ook de kleuters op 9 april op schoolreis gaan. De juffen zullen
binnenkort gaan vragen wie er deze dag kan rijden.
Liedrooster
27-31 jan.
3-7 feb.
10-14 feb.
17-21 feb.

Opwekking 569
Opwekking 167
Liedboek 704
Liedboek 653

Regeer in mij.
Samen in de naam van Jezus.
Dankt, dankt nu allen God
U kennen, uit en tot U leven

Zending
Voordat we spaarden voor Safe the Children, sloten we de spaarperiode voor stichting HVC af.
Hulp Vervolgde Christenen is wereldwijd actief op plaatsen waar het geloven in Christus
onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte
geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de organisatie kwam dhr. Schinkel op school om
een cheque ter waarde van €250 euro in ontvangst te nemen. Iedereen bedankt!
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Actie Save the children
Net voor de kerstvakantie hebben de leerlingen van groep 5-8 allerlei acties gehouden om geld in
te zamelen voor Save the children. In totaal is daar het enorme bedrag van € 1150,- voor
opgehaald! Jongens en meiden heel erg bedankt voor jullie enorme inzet! Een aantal kinderen
heeft een stukje hierover geschreven. Deze leest u hieronder:
Sanne groep 6:
Ik ben koekjes gaan bakken voor save the children.
omdat ik het belangrijk vind dat kinderen een goed
leven hebben. We moesten wel 640 koekjes
bakken! Maar dat was het wel waart, wand we
hebben €121 opgehaald.
Sven groep 6:
Ik heb pannenkoeken gebakken.
Het koste drie euro per persoon die mee at.
We hebben het aan familie en vrienden en de buren verkocht.
165 euro!!
Voor de foute kersttruien actie hebben wij klusjes gedaan. Ik heb samen met mijn zusje het zilver
van mijn moeder gepoetst, want dat wil mijn moeder voor kerst.
Groetjes van Hannah van Rijswijk
Onderstaande foto stond in het laatste Kontakt van 1019.
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School op seef verkeersveiligheidscertificaat
Op vrijdag 17 januari hebben we het verkeersveiligheidscertificaat overhandigd gekregen door
burgemeester Roel Cazemier. Hieronder leest het persbericht dat door de gemeente
Krimpenerwaard naar buiten is gebracht:

Ichthus ontvangt verkeersveiligheidscertificaat SCHOOL op SEEF
Burgemeester Roel Cazemier overhandigt vrijdag 17 januari om 13.00
uur het verkeersveiligheidscertificaat en bordje van
SCHOOL op SEEF aan verkeersleerkrachten Janneke Hagoort en Froukje Bootsma van
de Ichthusschool in Schoonhoven. Ook de kinderen van de groepen 6 en 7 zijn erbij.
De basisschool heeft het SCHOOL op SEEF-label een aantal jaren geleden behaald. De school
moet aan een aantal eisen blijven voldoen om het label te behouden. Een provinciale
certificeringscommissie beoordeelt de school.
Het is een hele prestatie om aan alle eisen van het label te voldoen. Het is het resultaat van een
jarenlange inspanning van de school op het gebied van verkeersveiligheid. Beoordeeld worden
o.a. de verkeerseducatie, de communicatie met ouders en de veilige school - thuisroute.
De gemeente Krimpenerwaard heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Zij vindt het
belangrijk dat basisschoolleerlingen – op termijn- zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Bewustwording van de spelregels en de gevaren van en in het verkeer is daarbij erg
belangrijk. Kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid tot veilige
weggebruikers.
Uit het juryrapport: “De school heeft de lessen binnen SCHOOL op SEEF goed op orde en
heeft goed contact met de gemeente over de schoolomgeving.”
Meer informatie is te vinden op: www.schoolopseef.nl

Verkeersituatie om de school
In de kerstvakantie heeft de gemeente Krimpenerwaard een nieuwsbrief huis aan huis verspreid
binnen de wijk Thiendenland. Deze nieuwsbrief is als bijlage toegevoegd bij deze maandbrief en
tevens te vinden op onze website, zodat alle ouders weten wat er vanuit de gemeente
gecommuniceerd is.
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Inspectiebezoek
Op dinsdag 21 januari kregen we de inspectie op bezoek. Aan het begin van dit cursusjaar is de
inspectie op het stafbureau geweest en heeft toen een uitgebreid onderzoek gedaan op 3 PCPO
scholen. De Ichthusschool is toen niet bezocht. Scholen die al langer dan 4 jaar geen bezoek
hebben gehad, krijgen ook bezoek. De inspectie wil nl. elke 4 jaar alle basisscholen bezoeken. Het
bezoek aan onze school stond in het teken van een thematisch onderzoek naar didactisch
handelen. Dit is een kort onderzoek waar ook geen verslag van gemaakt wordt door de inspectie.
Ze gebruiken de informatie als bron voor de `Staat van het Onderwijs` dat jaarlijks in april
verschijnt.
De inspecteur heeft eerst een gesprek gehad met de IB`ers en ondergetekende. Vervolgens heeft
ze een bezoek gebracht aan de Goudvisgroep en groep 3, 6 en 8. Ze heeft in elke klas gekeken
met een kijkwijzer. Er is vooral gekeken naar de taakgerichte werksfeer, actieve betrokkenheid
van leerlingen en hoe de leerkracht feedback geeft. Uiteindelijk hebben we met inspecteur en de
aanwezige personeelsleden een nagesprek na schooltijd gehad.
De inspecteur heeft veel complimenten gegeven. Ze heeft goede en gedegen lessen gezien. Ze
gaf aan een veilige sfeer in de school te voelen, er is veel duidelijkheid voor de kinderen,
leerlingen worden gezien, er is controle van begrip door de inzet van wisbordjes en er wordt
gedifferentieerd. Ze heeft in de resultaten gezien dat het niveau van lezen de laatste jaren vooruit
is gegaan bij de sterke lezers. Het niveau van rekenen zakt wat af de laatste jaren bij de sterke
rekenaars. Dit laatste hebben we zelf ook gezien. We zijn dit schooljaar dan ook druk bezig met
het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode die hierin nog beter voorziet. De inspecteur gaf ook
aan dat het voor kinderen duidelijk moet zijn waarom ze bepaalde dingen leren. Hierin zouden we
nog meer duidelijk kunnen maken naar de kinderen. Differentiatie verder vormgeven in de klassen
en collegiale klassenconsultaties zijn onderwerpen die we naar aanleiding van dit gesprek
meenemen als ontwikkelpunten richting de toekomst.
Werving nieuw personeel PCPO
PCPO Krimpenerwaard houdt op 18 februari een
loopbaanevent op het stafbureau, Hoofdstraat 69a
in Bergambacht. Leerkrachten, IB`ers, directeuren
en onderwijsassistenten die een baan zoeken op
één van onze scholen zijn hiervoor uitgenodigd. Alle
directeuren van de 8 PCPO scholen zullen daarbij
aanwezig zijn en zullen vragen beantwoorden aan
de aanwezigen.
Kijk voor meer informatie op de website van de
PCPO:
https://www.pcpokrimpenerwaard.nl/loopbaanevent
Kent u mensen die een baan zoeken in het
basisonderwijs? Zou u dan deze informatie met hen
willen delen? Alvast bedankt.
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Inschrijven nieuwe leerlingen
Op 28 januari is er open huis op de Ichthusschool. Ouders die nog geen kinderen op de
Ichthusschool hebben zijn tussen 13.00-14.00 uur van harte welkom voor een rondleiding. Tussen
14.00-15.00 uur kunnen zij kennismaken met de leerkrachten. Als dit moment niet uitkomt, kan er
een aparte afspraak gemaakt worden met ondergetekende. Kent u mensen die nog op zoek zijn
naar een school voor hun kind(eren)? Zou u hen dan naar deze mogelijkheden willen verwijzen?
Zie bijlagen om door te sturen of de informatie op onze website.

Staking en voorjaarsvakantie
Zoals al eerder gecommuniceerd: wij doen niet mee met de landelijk staking op 30 en 31 januari.
Alle kinderen worden deze dagen gewoon op school verwacht.
Dit schooljaar is er een extra lange voorjaarsvakantie. Doordat de studiedag op donderdag 20 feb.
gepland staat en we op vrijdag 21 feb. ook vrij zijn, hebben de kinderen bijna anderhalve week
vakantie.
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D.V. januari-februari
28 jan
29 jan
10 feb
11 feb
11 + 13 feb
17 feb
18 feb
20 feb
21-28 feb
3 mrt

-Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer
-Open huis 13.00-15.00 uur
-Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4
-GMR vergadering
Het eerste rapport gaat mee naar huis.
Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer
Tienminutengesprekken n.a.v. het eerste rapport voor de ouders van groep
1-7
VO adviesgesprekken voor de ouders van groep 8
Maandbrief 6 verschijnt deze dag
Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen zijn deze dag vrij
Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn deze week vrij (ook vrijdag 21
feb.)
Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer

Ik wil de maandbrief afsluiten met de tekst van één van de liederen die deze maand in de klassen
zal worden aangeleerd volgens de gebruikte liedlijst:
Opwekking 569 Regeer in mij
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
Als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
Neem ook mijn leven in uw hand.
Regeer in mij met al uw kracht
In mijn mooiste droom,
In mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten!
Jaco Vink
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