11 december 2020

Laatste nieuws Ichthusschool
Op 12 november is juf Esther bevallen. We feliciteren juf Esther en
haar man Rik met de geboorte van hun zoon. Loïs feliciteren we de
komst van haar broertje.
Een aantal weken geleden was het spreekweek. Dit schooljaar
verliep deze week heel anders dan anders. Contacten met ouders
en kinderen (groep 8) werden gelegd via de telefoon en Teams. Er
is veelvuldig gebruik gemaakt van dit contactmoment. Fijn! Tot nog
toe zijn alle inloopmomenten niet doorgegaan. Hier zie ik voorlopig
ook nog geen verandering in komen. Deze contacten worden
gemist. Het is niet mogelijk om even een korte vraag te stellen aan
de leerkracht of het werk van uw kind in te zien. Zijn er vragen of
andere zaken die leven? Neem wel contact op met de leerkracht van
uw kind(eren)! Het is niet wenselijk om zaken te gaan opsparen.
Waarschijnlijk hebben we nog wel even met deze situatie te maken.
Na lestijd, zo rond 14.15 uur, kan er telefonisch contact gezocht
worden, ook buiten de spreekweek om. Alle mailadressen zijn te
vinden in de jaargids. De jaargids staat vermeld op onze website.
Parro staat open voor alle ouders van groep 1-3. Hier is laatst een
mail over rondgestuurd.
Inschrijfdag
Eenmaal in het schooljaar staat de inschrijfdag gepland. Deze staat dit keer gepland op 26
januari. De laatste jaren wordt daar bijna geen gebruik meer van gemaakt. Dit komt doordat er
met ieder nieuw gezin een aparte afspraak wordt gemaakt op het moment dat dit uitkomt. Dit
schooljaar zal deze dag vervallen. Nieuwe ouders wordt gevraagd om telefonisch contact op te
nemen met ondergetekende voor een afspraak en een rondleiding door de scholen. Voor ouders
die al een kind op de Ichthusschool hebben: vergeet niet tijdig uw 2e, 3e of 4e kind aan te melden.
We weten graag ruim tijd hoeveel kinderen we in het nieuwe schooljaar verwachten, zodat we
daar rekening mee kunnen houden. Een inschrijfformulier is op te vragen bij ondergetekende.
Liedrooster
14-18 dec
4-8 jan.
11-15 jan.
18-22 jan.

Liedboek 444
Liedboek 162
Psalm 121:1
Opwekking 136

Nu daagt het in het oosten
In het begin lag de aarde verloren
Ik sla mijn ogen op en zie
Abba, Vader, U alleen

1
Merellaan 1

2872 AM Schoonhoven

0182 383552

directie@pcb-ichthusschool.nl

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest was dit jaar geheel anders dan andere jaren.
Geen centrale aankomst en uiteindelijk ook geen Sint en Pieten in
de school. De Sinterklaascommissie heeft een `digitale Sint`
geregeld. Drie weken lang waren er elke week 2 filmpjes te zien hoe
Sint na schooltijd bezig was in de school. Ook het bed van
Sinterklaas voor het speellokaal zorgde voor veel hilariteit en
spanning bij de kinderen. Alle kinderen in groep 1-4 hebben een
cadeautje gekregen. In groep 5-8 zijn er lootjes getrokken. Wat een
mooie surprises en gedichten zijn er gemaakt. Fijn om zoveel
creativiteit in de school te zien.
Schoenendoosactie
Vanuit de zendingscommissie:
De schoenendoosactie van afgelopen november was een groot
succes! We konden als Ichthusschool 183 dozen afgeven bij het
inleverpunt in Papendrecht. Wat zullen veel kinderen blij zijn met
jullie gegeven spullen in zulke mooi versierde dozen! Super gedaan allemaal!
Juf Martina en juf Harriet

Bericht van de MR
Voor u ligt al weer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020.
2020, een gek jaar vanwege corona en alle aanpassingen en regels daar omheen.
Gelukkig zijn wij als MR goed betrokken in deze situatie. Ook thema’s als hoogbegaafdheid
verkeersveiligheid en schaduw op het schoolplein zijn aan de orde gekomen in onze
vergaderingen. In de laatste vergadering hebben we meegelezen in en advies gegeven over de
schoolgids. Binnenkort zal deze (digitaal) worden verspreid. In de schoolgids vindt u alle
benodigde informatie over de Ichthusschool, waaronder ook informatie over de MR (blz 38). Tot
slot wensen wij eenieder alvast hele fijne feestdagen en een goed 2021!
Met vriendelijke groet,
mede namens de andere MR-leden (Carla Spruit, Mieke Saly, Martina Boersma, Rob Vonk en
Margreeth de Bruijn)
Jantine Augusteijn
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Vernieuwing wanden gymzaal
Afgelopen periode zijn er nieuwe wanden tegen de bestaande wanden in de gymzaal geplaatst.
De wanden waren erg kwetsbaar en als er eenmaal een gaatje in zit, is het blijkbaar moeilijk om
daar vanaf te blijven. Er waren dan ook verschillende gaten in getrokken. Er stond helaas niet bij
wie dat gedaan hadden……We hopen (en gaan daar ook vanuit) dat de nieuwe wanden langer
meegaan, zodat we over 5 jaar niet weer een investering van bijna € 20.000,- moeten doen…….

Schoolgids
Aan het begin van elk schooljaar wordt de vernieuwde jaargids met u gedeeld. U vindt hierin o.a.
de mailadressen van de collega`s, het jaarrooster en ontwikkelingen rondom het schoolplan etc.
Eénmaal in de vier jaar wordt de schoolgids geüpdatete. Hierin vindt u informatie over meer
algemene zaken bijv. welke methodes worden er gebruikt, hoe is de zorg georganiseerd en welke
activiteiten worden er georganiseerd op de Ichthusschool. Inmiddels is de schoolgids ook
vernieuwd en heeft de MR hiermee ingestemd. U vindt deze nieuwe versie op onze website:
www.pcb-ichthusschool.nl - PCB Ichthus - Informatie
Verkeersveiligheid
Afgelopen 2 weken zijn er wat aanpassingen door gemeente gedaan om de verkeersveiligheid om
de Vogelweide te verbeteren. Zoals u heeft kunnen zien, is er een hek geplaatst bij de brug van
de Lijsterlaan naar Albatroshof, zodat voetgangers en
fietsers op die plaats niet zomaar de weg over
kunnen steken. De heg en het draadje wat tussen
het fietspad en de weg stond, is vervangen voor een
nieuwe heg en een steviger hek. Voor de veiligheid
zijn er nu 2 oversteekplekken richting de Ichthus. We
gaan ervan uit dat iedereen daar oversteekt.
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D.V. december-januari
21 dec - 3 jan
5 jan.
13 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
26 jan.

Kerstvakantie. Iedereen is vrij deze 2 weken.
Inloop groep 1-8, gaat niet door
SAR vergadering van 20.00-22.00 uur
Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Schoonmaakavond, gaat niet door deze keer
Maandbrief 5 verschijnt deze dag
Inschrijfdag nieuwe leerlingen, gaat niet door deze keer

Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht van Stef Bos:
`Geef licht`
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef
Voor
Geef
Geef
Geef

licht
een uitweg uit het donker
wat er vaak niet is
alles wat je hebt
de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
En Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Ik wil u namens het team en alle medewerkers heel
fijne kerstdagen en een gelukkig 2021 toewensen,
Jaco Vink
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