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Laatste nieuws Ichthusschool 
Zes weken lang bijna geen kinderen in de school. Wat 
een bijzondere tijd hebben we achter de rug. Een tijd 
met ook heel veel verdriet en onzekerheid. We hopen 
dat er betere tijden gaan komen. 
Alle ouders zijn aan de slag gegaan als juf en meester 
van hun eigen kind(eren). Namens alle collega`s wil ik u 
heel erg bedanken voor uw enorme inzet! Er zullen heel 
wat hobbels genomen zijn. Zeker als er daarnaast ook 
nog gewerkt moest worden. Ook wil ik alle collega`s 
bedanken voor hun enorme inzet! Er is heel veel 
gebeurd in een korte tijd. We zijn nu in staat om op 
afstand een klas les te geven. Natuurlijk went het nooit, maar we weten wel dat het mogelijk is.  
 
De regering heeft afgelopen dinsdag een beslissing genomen voor na 28 april. Ik ga er vanuit dat 
u gezien en gelezen heeft wat de regering heeft besloten. We zijn `s avonds met alle directeuren 
van de PCPO bij elkaar gekomen via Teams. We hebben op dat moment verschillende scenario`s 
met elkaar besproken. Algemene PCPO zaken kunt u lezen in de aparte brief die door onze 
directeur bestuurder, Gert Tissink, is opgesteld.  
 
Afgelopen woensdag en donderdag zijn we als management team, beide IB`ers en de 
personeelsgeleding van de MR van de Ichthus bij elkaar gekomen. We hebben op een zeer 
constructieve wijze die zaken besproken die van belang zijn tot aan de Hemelvaartvakantie. De 
regering komt nl. op 20 mei met een nieuwe update. Het gaat dus in feite nu om plannen voor 8 
schooldagen. Laten we dat vooral voor ogen houden. Daarna wordt misschien alles weer anders. 
We realiseren ons bij alles wat wij beslissen, emoties oproept. We hebben alle voor- en nadelen 
van allerlei modellen tot 2x toe besproken en bekeken. Ook is er advies ingewonnen bij de 
oudergeleding van de MR. Uiteindelijk wil ik hieronder puntsgewijs uitleggen hoe we de 8 dagen 
na de meivakantie gaan werken: 
 

 We hebben van de regering de opdracht gekregen om 50% van onze onderwijstijd te gaan 

inrichten. We hebben uiteindelijk gekozen om per dag een halve groep van 8.30-14.00 uur 

op school te laten komen. Alle groepen worden in 2 gelijke aantallen verdeeld. Op 11 mei 

komt groep A, op 12 mei groep B, 13 mei groep A, 14 mei groep B, 15 mei groep A, 18 mei 

groep B, 19 mei groep A en 20 mei groep B.  

 De klassen zijn dus in 2 groepen gedeeld. Deze indeling is zo gemaakt dat er zoveel 

mogelijk rekening is gehouden om gezinnen met meerdere kinderen in te delen op dezelfde 
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dag. Wilt u wisselen van groep, doe dit zelf in onderling overleg met andere ouders door 

met elkaar te ruilen en meldt dit via de mail bij de leerkracht. Dit kan eenmalig tot aan de 

Hemelvaartvakantie. Het is wel de bedoeling dat beide groepen even groot blijven. Je kunt 

dus alleen wisselen van groep A naar groep B of andersom. 

 Ouders nemen afscheid bij het hek en komen niet op het plein en in de school, zodat 

afstand tussen volwassenen blijft gewaarborgd. De kleuters van de Goudvisgroep (juf Marja 

en juf Mariska) komen naar binnen bij de nooduitgang van hun klas onder de overkapping. 

Ditzelfde geldt voor de groep Zeepaard (juf Sanne en juf Jolanda). De kinderen van de 

groep Zeepaard kunnen door het hekje aan de achterkant van de school op het schoolplein 

gebracht worden. De kinderen van groep Nemo (juf Mariska, juf Gonny en juf Henriëtte) 

groep 3 en groep 4 beneden komen naar binnen bij de ingang waar voor de coronacrisis 

alle kleuters naar binnen kwamen. De leerkrachten staan om 8.15 uur bij deze ingangen. 

De kinderen van groep 4 boven en groep 5-8 komen via de deuren van de hoofdingang 

naar binnen. Tussen leerling en leerkracht wordt zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter 

bewaard. 

 De laptops blijven voorlopig thuis, zodat kinderen hier hun werk op kunnen maken of 

kunnen oefenen op de dagen dat de kinderen thuis zijn. Alle andere materialen nemen de 

kinderen op de eerste schooldag mee naar school. 

 Alle wc`s en wasbakken zullen midden op de dag een keer extra schoongemaakt worden. 

Er zal veel gewezen worden op het belang van handen wassen. 

 Leerlingen die ziek zijn, blijven thuis. Leerlingen die ziek worden, worden direct opgehaald. 

 Leerlingen die behoren tot de risicogroep of waarvan de gezinsleden tot de risicogroep 

behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. In beide gevallen graag contact 

opnemen met de betreffende leerkracht. 

 Als kinderen niet naar school komen, geeft de leerkracht alleen door wat het rooster is van 

die dag (via mail of Parro). Er is nu geen tijd en ruimte om via Teams les te geven of 

instructiefilmpjes te maken. 

 We gaan er vanuit dat ouders (die een vitaal beroep hebben), in eerste instantie zelf de 

opvang van hun kind(eren) regelen op dagen dat ze niet op school zijn. 

 De gymlessen gaan deze 2 weken niet door. 

 Personeelsleden die in de risicogroep zitten, kunnen er voor kiezen om niet op school te 

werken. Dat is hun goed recht! Deze groep(en) krijgen op dat moment les op de manier 

zoals we gewend zijn. Wordt een leerkracht ziek, maar is diegene wel in staat om 

thuisonderwijs te geven, dan doen we dat op die manier. In beide gevallen wordt deze 

informatie gedeeld met de betreffende groep. 

 
Kanjertraining 
Dit schooljaar zijn we gestart met de Kanjertraining. Inmiddels hebben we 3 trainingsdagen als 
team achter de rug, is er een ouderavond georganiseerd en is er een praktijkdag georganiseerd 
waarin een medewerker van de Kanjertraining voorbeeldlessen heeft gegeven in verschillende 
klassen. We hebben als team het Sociaal Veiligheid Protocol Kanjertraining vastgesteld. U kunt dit 
vinden op onze website PCB Ichthus - Informatie – Kanjertraining. 
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Schoolvakanties 2020-2021 
De schoolvakanties en studiedagen voor komend schooljaar zijn inmiddels vastgesteld, zie het 
overzicht hieronder. Al kinderen zijn deze dagen vrij. 
 
Wo. 7 okt. 2020   Studiedag 
19-23 okt. 2020   Herfstvakantie 
Do. 3 dec. 2020   Studiedag 
21 dec. 2020 - 3 jan. 2021  Kerstvakantie 
Vr. 19 feb. 2021   Studiedag 
22-26 feb. 2021   Voorjaarsvakantie 
Vr. 2 april en ma. 5 april 2021 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
di. 6 april 2021   Studiedag 
26 april – 7 mei 2021  Meivakantie 
Do. 13 + vr.14 mei 2021  Hemelvaartvakantie 
Ma. 24 mei 2021   Tweede Pinksterdag 
Ma. 21 juni 2021   Studiedag 
Ma 19 juli - 27 aug. 2021  Zomervakantie 
 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin vindt u informatie over de 
schoolpopulatie, uitstroom, onderwijsaanbod, specifiek leerlinggebonden aanbod, deskundigheid, 
specifieke voorzieningen/gebouw en samenwerking. Tevens zijn van deze onderdelen enkele 
ambities opgesteld. In april 2020 hebben wij dit document geactualiseerd en als team vastgesteld. 
Dit document staat op onze website en is te lezen onder: PCB Ichthus – Passend onderwijs. 
 

 
Nieuwe aanmeldingen 
Ook voor komend schooljaar zijn er weer veel kinderen aangemeld. We merken dat het nog al 
eens vergeten wordt om een 2e, 3e of 4e kind aan te melden. Heeft u nog een kind thuis dat nog 
niet is aangemeld voor komend schooljaar? Laat u dit z.s.m. weten aan ondergetekende. Dan 
krijgt u aanmeldingsformulier toegestuurd. Wij horen nl. graag op tijd hoeveel kinderen er gaan 
komen, zodat we daar tijdig rekening mee kunnen houden. 
 
 
Nieuwbouw nieuws 
Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van de gemeente: 
 
De start van de uitbreiding van de scholen was gepland in de meivakantie. De werkzaamheden 
moeten helaas worden uitgesteld. Tegen de afgegeven vergunning voor het nieuwe gebouw zijn 
bezwaren ingediend. De bezwarencommissie moet aan het college van burgemeester en 
wethouders hierover een advies geven. De leden van de bezwarencommissie zijn onafhankelijk 
van de gemeente en hebben hun eigen verantwoordelijkheid qua planning en advisering. 
De uitvoeringsplanning was gebaseerd op gangbare doorlooptijden in die bezwarenprocedure. 
Door omstandigheden is het advies van de bezwarencommissie op de ingediende bezwaren nog 
niet ontvangen. Dit betekent dat we nog niet kunnen starten. 
  
De gemeente verwacht de adviezen wel binnenkort en zodra die er zijn, wordt er met bouwer 
Hodes een nieuwe planning gemaakt. Wij gaan er vanuit dat het nieuwe gebouw met ingang van 
het nieuwe schooljaar gebruikt kan worden. 
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Liedrooster 
30 maart-3 april Liedboek 624  Christus onze Heer verrees. 
6-10 april  Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid. 
13-17 april  Psalm 98:1  Zing een nieuw lied voor God de Here. 
20-24 april  Liedboek 708  Wilhelmus vers 1 en 6. 
 
Webinar Centrum voor Jeugd en Gezin 
Op 28 april 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de webinar ‘Omgaan met  
spanningen binnen het gezin’ van Tischa Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige) over hoe om  
te gaan met spanningen binnen het gezin tijdens de coronacrisis. Dit gratis webinar is bedoeld  
voor alle ouders van kinderen van 2 – 12 jaar in de regio Hollands Midden. Meer informatie vindt u  
op onze website onder `actueel`. 
 
  

D.V. april-mei 

 
 

Ik wil deze maandbrief afsluiten met onderstaande: 
 
En de vogels vliegen……. 
Hoeveel stemmen gaan er  
in een luciferdoosje 
en hoe sterk is een madeliefje 
dat door het asfalt groeit? 
 
Hoe grenzeloos is de oneindigheid, 
hoe lang duurt de eeuwigheid 
en hoe ver is de afstand tussen jou en mij? 
 
Hoeveel kracht heeft een relatie 
en hoe aanstekelijk is de liefde? 
 
Hoe onzichtbaar is een virus 
en hoe groot is de kennis van mensen? 
 
Wat stelt macht en ego voor 
in vergelijk met een micro-organisme? 
 
Laat liefde voor elkaar net zo besmettelijk zijn 
als een virus. 
 
 
 

27 april-8 mei Meivakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij 

12 mei SAR vergadering 20.00-22.00 uur  

19 mei Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 – 4. Deze gaat niet door! 

21+22 mei Hemelvaartvakantie, alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij 

27 mei MR vergadering 19.30-21.30 uur 

29 mei  Maandbrief 9 verschijnt deze dag 
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Gedragen door hoop, vastberadenheid en troost, 
verrast door creativiteit en solidariteit 
verblijd door empathie en menselijke warmte 
worden we omringd door wonderen en vragen. 
 
Verwonder je dus en stel vragen 
je wereld zal er alleen maar mooier van worden. 
 
 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
 
 
Jaco Vink 


