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Inleiding 
De meivakantie is al weer een paar dagen achter de rug. We hebben kunnen genieten van ruim 2 
weken vakantie. Ik hoop dat iedereen een heerlijke tijd achter de rug heeft. Hopelijk zijn alle 
accu`s weer voldoende opgeladen voor de laatste 9 weken van het schooljaar.  
In de meivakantie staan we stil bij de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 & 5 mei. Wat is 
het toch heerlijk om in een vrij land te mogen leven. Wat is het goed om hier uitgebreid bij stil te 
staan. Hieronder één van de voorgelezen gedichten: 
 

Het liefst willen we vergeten 

Deze stoffige doos op zolder laten staan 

Dit litteken verbergen met kleding 

Maar je kan het niet loslaten 

Leegte, stilte 

Maar toch luid 

Veel woorden 

Maar niet te omschrijven 

Voor sommigen gegraveerd in geheugens 

Bij anderen geleerd met het verstand 

De gebeurtenissen van lange tijd geleden 

Ze blijven voortbestaan in ons 

 
 

 
Laatste nieuws Ichthusschool 
Juf Eline`s zwangerschapsverlof is na de meivakantie ingegaan. Ze heeft net voor de meivakantie 
afscheid genomen van groep 2. We wensen juf Eline veel sterkte toe bij de laatste loodjes van 
haar zwangerschap en hopen dat alles goed mag gaan. Tot aan de zomervakantie zal juf Elma op 
maandag en vrijdag werken in groep 2. Juf Gonny blijft om de week op woensdag werken. De 
resterende dagen zullen worden ingevuld door juf Annemarie.  
 
Regel van de maand 

Doet iemand iets goed, geef een complimentje voor wat de ander doet. 
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Liedrooster 
21 - 25 mei  Psalm 9:1 NB   Met heel uw hart zing ik Uw eer 
28 mei – 1 juni Opwekking 575   Jezus alleen, ik bouw op Hem 
4 – 8 juni  Psalm 62:1 OB   Mijn ziel is immers stil tot God 
 

  Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april werden Koningsspelen 
gehouden. Wat een prachtige dag hebben we  
met elkaar gehad. De kleuters met spellen op het 
plein en groep 3-8 op verschillende plekken in 
Schoonhoven. Alle mensen van de organisatie 
en alle vrijwilligers: Heel hartelijk bedankt voor  
jullie enorme inzet voor en tijdens deze dag! 

 
 

  Informatie schoolreizen 
Hallo ouders/ verzorgers van groep: Nemo, Goudvis en Zeepaard.  

 
In de jaargids staat het schoolreisje gepland met   
de hele school op woensdag 13 juni. Dit blijft zo 
voor groep 3 t/m 8. De groepen 1 en 2 gaan  
op dinsdag 12 juni naar de 
Avonturenboerderij Molenwaard. Wij hebben 
al gereserveerd. Na de meivakantie wordt dit ook 
ons thema; we krijgen lesmateriaal van “de 
Avonturenboerderij” toegestuurd ;) Ook zijn er al 
ouders benaderd om te rijden en te begeleiden.  
Groep acht helpt zoals altijd ook tijdens het  
kleuterfeest en gaan er op de fiets  naar toe. We  
hopen op mooi weer! Over het park horen we leuke verhalen, we hebben er zin in! 

 
vriendelijke groet, namens de onderbouw juffen.  
 

juf Marja. 

Spannend nieuws voor groep 3-8!!! 

Het is bijna zover. Woensdag 13 juni a.s. is een belangrijke datum: Ons schoolreisje!! 

Dit jaar gaan we met de groepen 3 t/m 8 , dus een grote groep. 

Waar we heen gaan blijft noch even geheim , maar dat het leuk wordt, weten we zeker! 

Eind mei/begin juni krijgen de kinderen een brief mee waarin we alle informatie geven over deze 
dag. We hopen dat we weer een gezellige dag met elkaar zullen hebben. 

Namens het Ichthusteam,   

Mieke Saly en Janneke Hagoort. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnn8y4qPDZAhVQ2qQKHXQcB7gQjRx6BAgAEAU&url=https://kvk.bnnvara.nl/nieuws/koningsspelen-2018&psig=AOvVaw0uWhUDhuDM5O6FgDe80GxD&ust=1521271579922182
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  Spring-Out 

 
 

 
 
 
 
 

 

“Spring- Out” op de Ichthus! 

We zijn druk bezig met het organiseren van een “Spring-Out” fair 
op 20 juni 2018  a.s. 
Er wordt geknutseld door de kinderen, activiteiten bedacht en er kunnen spulletjes ingeleverd  
worden voor de verkoop. Ook de AC is al aan het voorbereiden. 
We kunnen ook nog kleine prijsjes gebruiken dus als u wilt sponsoren…… 
van harte welkom. Er volgt nog een brief met een invulstrookje voor uw bijdrage. 
Op de Spring-in kunt u bv. het volgende aantreffen: 
* Allerlei stekjes groot en klein. 
* knutsels van de kinderen. 
* Er worden verschillende activiteiten 
op het plein gedaan. 
* Natuurlijk is er ook van alles te eten: 
In café “Spring- Out”. 
Verschillende soorten “Spring-Out”soep. 
Broodje knak, …….. 
Enz. ( met een gevulde buik naar huis) 
 
 
Tijd: We starten 15.15 en sluiten om 18.15 uur. 
Locatie bij mooi weer op het Ichthusplein (bij regen: binnen). 
Wij nodigen iedereen van harte uit! Verdere informatie volgt nog! maar…...dan kunt u deze dag 
Alvast in uw agenda zetten!  
 
Namens het Ichthusteam, juf Marja. 
 

  Uit de medezeggenschapsraad 
De afgelopen periode heeft de medezeggenschapsraad diverse overleggen gevoerd. De 
samenwerking tussen de medezeggenschapsraad en de directeur is goed. We voeren discussies,  
ieder vanuit de eigen achtergrond, maar altijd in het belang van de ontwikkeling van de  
Ichthusschool. De oude school in de Spoorstraat ligt inmiddels plat. Wat lijkt het al weer een tijd  
geleden. De verhuizing naar de nieuwe school is – met de kennis van nu – een goede zet  
geweest. In die zin dat de school groeit, wat zorgt voor veel beweging. Nieuwe leerkrachten  
worden aangetrokken om voor alle Ichthuskinderen goed onderwijs te verzorgen. Een goede  
werk- en leeromgeving voor leerkrachten en kinderen dat is waar wij ons als  
medezeggenschapsraad voor blijven inspannen. We hebben onder andere met elkaar gesproken  
over de formatie voor het schooljaar 18-19, de frequentie van de oudergesprekken, het nieuwe  
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zwemprotocol en de jaargids voor het nieuwe schooljaar. Onze volgende en laatste overleg van  
dit schooljaar staat gepland voor maandag 25 juni 2018.  
 
Met vriendelijke groet van de medezeggenschapsraad, 
Carla Spruit, Mieke Saly (personeelsgeleding) 
Margreet de Bruijn- Marchand, Janine Eshuis (oudergeleding) 

 

 
 D.V. IN maart, april en mei 

 
 
Namens het team, Jaco Vink 

 

21-5 Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn deze dag vrij 

22-5 SAR vergadering 

6-6 Maandbrief van juni 

12-6 Schoolreis groep 1&2 

13-6 Schoolreis groep 3-8 

20-6 Spring-Out 15.15-18.15 uur  

21-6 Studiedag personeel,  alle kinderen zijn deze dag vrij 


