13 september 2019

Laatste nieuws Ichthusschool
Met deze extra nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken.
Binnen 2 weken worden er 3 belangrijke avonden voor alle ouders georganiseerd in de
Ichthusschool.
Kennismakingsgesprekken
Op 17 en 19 september zijn de kennismakingsgesprekken. Hiervoor heeft u zich als het goed is
kunnen inschrijven via Parro. Is dit niet gelukt om wat voor reden dan ook, neem dan even
contact op met de leerkracht(en) van uw kind
Kanjertraining
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige maandbrief, organiseert onze school i.s.m. De
Kanjertraining een ouderavond. De afgelopen 2 weken heeft het team 2 intensieve trainingen
gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren
zullen wij ons hierin verder bekwamen. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan
van de volgende regels:

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan
uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen.
Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de
individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij
starten met de eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar wellicht via uw kind wel wat van
horen.
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Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De Kanjertraining neemt kinderen
zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten
dan ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond. Het is erg belangrijk dat u als
ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan
en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school. De ouderinformatieavond
Kanjertraining wordt gehouden op 26 september om 19.30 uur.
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Bent u verhinderd voor deze
informatieavond dan stellen we het op prijs dat u ons dat even laat weten. U kunt zich afmelden
bij de leerkracht van uw kind.
De avond wordt gehouden in de gymzaal. U kunt dan het best de hoofdingang nemen. Bovenaan
de trap staat de deur naar de gymzaal open, zodat u daar een plaats kunt vinden. De inloop is
vanaf 19.15 uur. Er wordt voor koffie en thee gezorgd door de AC. De avond start uiterlijk om
19.30 uur. Rond 21.00 uur zal de presentatie afgelopen zijn er is er de mogelijk om vragen te
stellen over de Kanjertraining. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen.
Uitbreiding Ichthusschool
Afgelopen juli vond de aanbesteding plaats voor het realiseren van de uitbreiding voor de
Ichthusschool en de Koningin Emmaschool. Hodes Huisvesting uit De Goor heeft de opdracht
gekregen. Een impressie van het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw ziet u hieronder.
Op woensdag 18 september is er van 19.00 tot 20.30 een inloopbijeenkomst in de Ichthusschool
in het lokaal van groep 5, 6, 7 en het leerplein. Omwonenden en belanghebbenden zijn welkom
om zich te laten informeren. Onder andere de architect is aanwezig voor uitleg over keuzes in het
ontwerp en ook is er ruimte voor bijvoorbeeld vragen over alternatieven die afgevallen zijn, de
verkeerssituatie en regelgeving rond bestemmingsplannen en vergunningen.
Ouders en kinderen van de scholen en SKOS kunnen al vanaf dinsdagmiddag 17 september een
indruk krijgen van het nieuwe gebouw. Vanaf dinsdagmiddag hangen er een aantal
impressietekeningen bij de centrale entree van de Vogelweide. Als alles volgens plan verloopt,
kunnen de lokalen rond de meivakantie van 2020 in gebruik genomen worden.
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Sportweek
In de Krimpenerwaard wordt er tussen 20-29 september een sportweek gehouden. Alle oudsten
hebben daarover een folder mee naar huis gekregen. Kinderen kunnen zo gratis kennismaken met
allerlei sporten.
Voor gezinnen waar niet voldoende financiële middelen zijn om kinderen te laten sporten kan er
een beroep gedaan worden op Jeugdfonds Sport en Cultuur. De bijbehorende folder wordt
meegestuurd met de maandbrief.
Zending
Afgelopen zomer is Evelien Copier (groep 2) met haar ouders en broer Daniel weer naar Oekraïne
geweest. Ze hebben daar het weeshuis Pluskiv bezocht. Door onder andere een bijdrage
van onze school konden ze de kinderen daar blij maken met presentjes en traktaties. Ze stuurden
ons deze foto's:

Spaardoel oktober
Op maandag 7 oktober hoopt Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) bij ons op school op
bezoek te zijn. Samen met de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 hoopt voorlichter W.
Schinkel samen met de kinderen na te denken over het thema ‘christenvervolging’. Wereldwijd
worden er zo’n 245 miljoen (!) christenen vervolgd vanwege hun geloof.
HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking,
armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in pijlers
als steun aan vervolgde christenen, evangelisatie en kind-sponsoring.
HVC werkt hierbij voornamelijk samen met lokale projectleiders, gebaseerd
op duidelijke projectplannen en transparante verslaglegging. De komende
zes weken zal het wekelijkse zendingsgeld worden bestemd voor Stichting
Hulp Vervolgde Christenen. Van harte aanbevolen dus.
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KOS
KOS verzorgt de invulling van de combinatiefunctie cultuur. Dit houdt in dat zij structureel
workshops aanbieden waarin alle kinderen van de basisschoolleeftijd in Schoonhoven kennis
kunnen maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. In de 2 brieven in de bijlage leest u daar
meer over.
School op Seef Schoolbrengweek
Maandag 16 september start de “School op Seef Schoolbrengweek”.
De hele week, van 16 t/m 20 september, willen we de auto zo veel
mogelijk thuislaten. Het is de bedoeling dat u uw kind lopend of op
de fiets naar school brengt / laat gaan.
Als u naar https://belofte.schoolopseef.nl/ gaat, kunt u aangeven dat
u meedoet aan deze actie. Ook in de klassen wordt aandacht
besteed aan het vervoer van en naar school.
We hopen op uw deelname, zodat we met elkaar de verkeerssituatie
rondom school veiliger kunnen maken en een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieu.
Namens het Ichthusteam,
Juf Janneke en juf Froukje
D.V. september-oktober
17 sep
18 sep
17+19 sep
24 sep
24 sep
25 sep – 6 okt
26 sep
29 sep
1 okt
1 okt
1 okt
3 okt
4 okt
6 okt

Bijeenkomst Gebedsgroep in de personeelskamer 8.30-9.00 uur
Bewonersavond over de nieuwbouw van 19.00-20.30 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
SAR vergadering 20.00-22.00 uur in de Ichthusschool
Maandbrief 2 verschijnt deze dag
Kerk School en Gezinsdiensten in alle kerken van Schoonhoven

Namens het team,
Jaco Vink

Merellaan 1

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

4

