
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1 

 

18 februari 2020 
 

2872 AM  Schoonhoven 0182 383552 directie@pcb-ichthusschool.nl 
 

Merellaan 1 
 

Laatste nieuws Ichthusschool 
In één van de vorige maandbrieven werd melding gemaakt van het verzetten van de 
Koningsspelen van 17 naar 24 april i.v.m. de Cito eindtoets van groep 8. Inmiddels kan ik u 
melden dat dit is teruggedraaid. De Koningsspelen zullen toch op 17 april gehouden worden. We 
organiseren de Koningsspelen samen met alle andere basisscholen in Schoonhoven. We worden 
tijdens de Koningsspelen altijd ondersteund door veel jongeren van beide VO scholen in 
Schoonhoven. Beide scholen zijn de 24e al vrij. Groep 8 gaat dit schooljaar voor het eerst de 
digitale adaptieve eindtoets maken. Deze mag over een langere 
periode afgenomen worden. We zullen dan de onderdelen die 
beoordeeld worden op 15 en 16 april afnemen. De 
wereldoriëntatie vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en 
biologie) worden op 20 april afgenomen. Van deze laatste 3 
onderdelen komt alleen het aantal goed gescoorde vragen op 
de einduitslag te staan. Ze tellen niet mee voor de eindscore. 
Zodoende is het mogelijk om met alle kinderen toch op 17 april 
de Koningsspelen te houden. 
 
In de vorige maandbrief werd vermeld dat het 
verkeersveiligheidslabel `School op seef` werd uitgereikt door 
de burgemeester. Inmiddels is het officiële bordje aan de 
schoolmuur gemonteerd door Geerard, onze vrijwillige 
conciërge. Geerard is na de kerstvakantie 1,5 dag per week bij 
ons gaan werken i.p.v. 1 dag per week. Hier zijn wij heel blij 
mee! 
 
Na de voorjaarsvakantie zal juf Zelia Geelhoed-Akse haar LIO 
stage starten bij ons op school in groep 3. Ze zal de groep op 
maandag, dinsdag en om de week op donderdag tot aan de 
meivakantie lesgeven. Verderop in de maandbrief zal zij zich 
voorstellen. 
 
 
Liedrooster 
2-6 maart  Psalm 92:1  Waarlijk dit is rechtvaardig. 
9-13 maart  Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon. 
16-20 maart  Liedboek 562  Ik wil mij gaan vertroosten. 
23-27 maart  Liedboek 558  Jezus, om U lijden groot. 
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Laptops en oplaadkasten 
Al een paar weken staan er 4 nieuwe oplaadkasten voor 
laptops op het leerplein. Ik ben al door veel kinderen 
aangeschoten of er meer laptops bijkomen. Ik heb daar 
steeds bevestigend op geantwoord. Nu is het tijd om ook u 
op de hoogte te brengen van deze ontwikkeling. 
 
Van de 77 laptops die we hebben, zijn er 17 afgeschreven. 
Ook de werkstations achter in de klassen zijn afgeschreven. 
Het werd tijd voor een nieuwe investering. We hebben 
besloten om nieuwe laptops aan te schaffen, zodat we 
komend schooljaar voor ieder kind in groep 4-8 een eigen 
laptop hebben. Voor de kinderen in groep 3 is er dan voor 
elke 2 leerlingen één laptop beschikbaar. In de 
kleutergroepen blijven we met vaste werkstations werken.  
 
Groep 4-8 krijgt dan ook een eigen oplaadkast voor laptops in 
de eigen groep. Er hoeft dan minder gesjouwd te worden 
met laptops door de hele school wat de kans op 
beschadigingen verminderd. 
 
We werken op dit moment nog steeds met alle vakken uit 
boeken en in werkschriften. De laptops worden nu vooral 
ingezet om extra te oefenen. Zo is er bijv. een oefenprogramma bij onze huidige rekenmethode, 
spellingmethode en een programma om woordenschat te oefenen.  
 
 
 
Uitproberen nieuwe rekenmethodes 
Dit schooljaar zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode voor groep 3-8. Er is 
een werkgroep van personeelsleden bezig om dit in goede banen te leiden. We hebben eerst als 
school onze visie vastgesteld voor rekenen. Vervolgens heeft de werkgroep zich verdiept in een 

aantal nieuwe rekenmethodes en hebben daar ook voorlichting over 
gekregen. Er is net voor de kerstvakantie een werkbezoek gebracht 
aan De Ark en De Rank. Zij zijn beiden dit jaar gestart met een 
nieuwe digitale rekenmethode. Na de voorjaarsvakantie zullen wij 2 
nieuwe rekenmethodes gaan uitproberen in groep 3-8. Dit zijn 
Pluspunt en de Wereld in getallen. In sommige groepen zal dit ook 
digitaal uitgeprobeerd worden. Dit betekent dat de sommen na de 
uitleg verwerkt worden op de 

computer en niet meer in een werkschrift. Voordelen 
daarbij zijn dat kinderen meteen feedback krijgen en er 
gemakkelijke gedifferentieerd kan worden. Daarna gaan we 
bepalen welke methode het beste bij onze school past en 
op welke manier we deze gaan inzetten in de groepen 
komend schooljaar. 
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Kliederkerk 

Zondag 22 maart: Kliederkerk meets Joy in Willem de Zwijger 
 
Over vier weken is er een bijzondere editie van Kliederkerk Schoonhoven: Kliederkerk meets 
Joy.  Worshipband Joy ken je wellicht van TENTdagen of de andere worshipavonden die zij 
organiseren in Schoonhoven, Bergambacht e.o. Van harte welkom om deze extra bijzondere 
Kliederkerk bij te wonen! 
  
Het concept van Kliederkerk bestaat uit samen kliederen, vieren en eten. Inmiddels alweer een 
aantal jaar wordt Kliederkerk Schoonhoven georganiseerd op onze school, maar voor deze editie 
wijken we uit naar de locatie van middelbare school Willem de Zwijger, Kamerlingh Onnesdreef 
4. De tijden zijn ook iets anders, we starten iets eerder: om 14.30 uur. Kliederkerk duurt tot 
ongeveer 17.00 uur. 
  
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 een periode van zo’n twee jaar deel te nemen in de stuurgroep en de PR van 
Kliederkerk Schoonhoven op te pakken? Mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com of spreek 
ons aan op 22 maart. Je kunt Kliederkerk Schoonhoven ook volgen via de Facebook-pagina. 
 
LIO stage 

Hallo allemaal! Mijn naam is Zelia Geelhoed-Akse. Ik ben 25 jaar en ik zit 
in het laatste jaar van de pabo op de Driestar Educatief te Gouda. Op de 
Ichthus ben ik al een beetje bekend. Zo heb ik vorig schooljaar stage 
gelopen bij juf Marja en ben ik dit schooljaar begonnen met het geven 
van gymlessen aan groep 3 t/m 8 om mijn bevoegdheid te halen.  
Ik hoop na de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie mijn LIO-stage 
af te ronden in groep 3. Ik heb er heel veel zin in!  
 
 

D.V. februari-maart 

 

20 feb Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen zijn deze dag vrij 

21-28 feb 
Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn deze week vrij (ook vrijdag 21 
feb.) 

3 mrt Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer 

5 mrt Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 - 8 

10 mrt MR vergadering 

11 mrt 
Biddagviering voor gr. 3-8 tussen 8.30-9.15 uur in de kerk van Willige 
Langerak 

17 mrt Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer 

22 mrt Kliederkerkdienst 14.30-17.00 uur in de Willem de Zwijgerschool 

26 mrt GMR vergadering 

27 mrt Maandbrief 7 verschijnt deze dag + inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 - 4 

31 mrt Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer 

mailto:KliederkerkSchoonhoven@gmail.com
https://www.facebook.com/KliederkerkSchoonhoven/


 
 

 
  4 4 

2872 AM  Schoonhoven 0182 383552 directie@pcb-ichthusschool.nl 
 

Merellaan 1 
 

 

Ik wil de maandbrief afsluiten een tekst van Franciscus van Assisi: 
 
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.  
 
Heer laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik beliefd word, maar dat ik liefheb. 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.
 
 
 
 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
 
 
 
Jaco Vink 


