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Laatste nieuws Ichthusschool 
De zomervakantie is weer achter de rug. Ik hoop dat u en jullie allemaal een hele fijne vakantie 
achter de rug hebben. Op de laatste vrijdag van de zomervakantie hebben we zoals gewoonlijk 
een studiedag met het gehele team. We staan deze dag onder andere stil bij de 
schoolplanontwikkelingen van komend schooljaar. We zullen de studiedag afsluiten met een 
teamuitje. Tijdens dit teamuitje staan we stil bij het feit dat juf Carla al 25 jaar op de Ichthus 
werkt en juf Heleen 12,5 jaar. Fijn dat we zulke trouwe collega`s hebben op de Ichthusschool! 
 
We starten dit schooljaar met 249 leerlingen. Fijn dat we dit schooljaar een groep extra kunnen 
opstarten, zodat we een klassengemiddelde hebben van nog geen 23 leerlingen per klas. Vanaf 
groep 3 zitten alle leerlingen in enkele groepen. We mogen erg dankbaar zijn voor deze luxe! 
 
Half september zullen we onze 250e leerling 
begroeten. We zullen hier uiteraard bij stilstaan. Op 3 
oktober 2018 kwam de 200e leerling op school. Binnen 
2 jaar zijn er dus 50 leerlingen bijgekomen. Hier zijn 
we natuurlijk heel blij mee! Fijn dat de nieuwbouw zo 
snel klaar is, is ingericht met nieuw meubilair, zodat 
iedereen een fijne werkplek heeft.  
 
Afgelopen schooljaar hebben we een periode met 
gescheiden pauzes gewerkt door corona beperkende 
maatregelen. Elke klas moest toen zelfs apart van 
elkaar buitenspelen. Dit is nu gelukkig niet meer nodig. 
Komend schooljaar willen we gescheiden pauzes wel een vervolg gaan geven. We gaan meer 
kinderen in de groep 3-8 krijgen, waardoor het plein vrij vol wordt. De kleuters hebben altijd al 
aparte pauzes naast groep 3-8. Dit zal zo blijven. Tussen 9.45-10.00 en 11.45-12.00 uur zal groep 
3-5 pauze hebben op het plein. Groep 6-8 heeft pauze van 10.00-10.15 en 12.00-12.15 uur. 
Telkens zullen er 2 collega`s toezicht houden op het plein. 
 
Jaargids 2020-2021 
Elk schooljaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar de jaargids. Hier vindt u o.a. de 
mailadres van alle collega`s, het gymrooster en heel veel andere belangrijke informatie. Dit jaar 
zal de jaargids niet meer op papier uitgegeven worden (na instemming van de MR), maar alleen 
nog digitaal in te zien zijn. De jaargids is te vinden op onze website onder `PCB Ichthus – 
Informatie – Jaargids`. 
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Hieronder een aantal belangrijke passages: 
Ziekmeldingen 

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, vragen wij u tussen 8.15-8.30 uur  

de school te bellen. Leerlingen van groep 8 hebben vanaf 8.15 uur telefoondienst en zullen uw  

ziekmeldingen noteren en aan de leerkracht doorgeven.  

 

Aanvang van de schooldag 

De laatste weken van het afgelopen schooljaar was het niet mogelijk voor ouders om de school in  

te komen i.v.m. corona beperkende maatregelen. Dit schooljaar willen we het brengen van de  

kinderen op dezelfde manier blijven organiseren. Dit betekent dat de kinderen bij de voordeur van  

de school gebracht worden. Ouders blijven dus `s morgens buiten de school. Alle kinderen mogen  

vanaf 8.15 uur de school in komen. Vanaf 8.15 uur zal elke leerkracht in de klas zijn om de  

kinderen te begroeten. De leerkrachten van groep 1-2 zullen bij de ingang van de school staan.  

Dit betekent dat de juf van de Goudvisgroep bij de hoofdingang van de nieuwbouw staat en de  

juffen van de Nemo groep en de Zeepaard groep bij de ingangen onder de overkapping. Groep  

3a, 3b en 4 komen binnen bij de ingang naast het speellokaal, groep 6, 7 en 8 bij de hoofdingang  

van de Vogelweide en groep 5a en 5b nemen de hoofdingang van de nieuwbouw. Met de ouders  

van kinderen die voor het eerst naar school worden andere afspraken gemaakt. We  

gaan er vanuit dat alle kinderen om 8.30 uur in hun eigen klas zijn. 

 

Gebedsgroep 

Eens in de twee weken komt op dinsdagmorgen om 8.30 uur – 9.00 uur de gebedsgroep op  

school bij elkaar in de personeelskamer om te bidden voor de school. De data van de  

bijeenkomsten worden vermeld in de maandbrief. Gebedspunten kunnen worden doorgegeven  

aan: Margriet Smit -  bertmargrietsmit@hotmail.com  

 

Verkeerssituatie rondom De Vogelweide 

In de zomervakantie is er erg hard gewerkt om de verkeerssituatie rondom De Vogelweide aan te 

passen en nog verder te verbeteren. Tijdens de nieuwbouw merkten we dat er heel veel kinderen 

en ouders lopend of op de fiets naar school komen. We hopen dat dit in het nieuwe schooljaar 

een vervolg krijgt! Het is gezond, kinderen leren zelf op te letten en te reageren in het verkeer en 

het scheelt heel veel auto`s (en dus drukte) om het gebouw.  

Het eenrichtingsverkeer, dat al tijdens de nieuwbouw is ingesteld, blijft gehandhaafd. Dit verbetert 

de doorstroming van het verkeer om het gebouw op drukke momenten. Aan beide kanten van het 

gebouw zijn kiss and ride (zoen en zoef) zones 

gerealiseerd. Het is de bedoeling dat u het vak links 

naast het hek inrijdt, daar even stopt om uw kind uit 

te laten stappen en meteen weer doorrijdt. Dit is de 

plaats waar op de foto nu de hoop zand nog ligt. Deze 

zal komende maandag zijn verdwenen. Ook dit 

bevordert de doorstroming. Het is dus niet de 

bedoeling om op andere plaatsen te stoppen en uw 

kind uit te laten stappen.  

 

mailto:bertmargrietsmit@hotmail.com
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Alle personeelsleden zullen hun auto`s zoveel mogelijk parkeren `in de punt` voor de nieuwbouw 

(Zie in tekening hieronder bij P `leraren`. Hierdoor blijven de parkeervakken aan de zij- en 

achterkant van de school zoveel mogelijk vrij. Is het nodig om uw auto te parkeren, dan kunt u 

dat daar doen. We hopen dat hier zo min mogelijk gebruik van gemaakt gaat worden.  

 

 
 
Fietsenstallingen en toegangshekken 
Inmiddels zijn ook de fietsstallingen gereed. De `nietjes` op het schoolplein zijn verder uit elkaar 
gezet, zodat er 4 fietsen tussen 2 nietjes passen. De nietjes zijn nl. bedoeld dat er niet een hele rij 
fietsen tegelijk kan omvallen. Aan zowel de kant van de Ichthus als aan de kant van de Emma is 
er een rij weggehaald, zodat er meer pleinruimte ontstaat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het zou fijn zijn de eerste fietsen die weggezet 
worden `s morgens zoals op de foto hierboven 
geplaatst worden. Dan kunnen er daarna nog 2 

fietsen tussen. Zou u dat met uw kind thuis willen bespreken? Zou u willen zorgen dat er een 
goed werkende standaard aan de fiets van uw kind zit? 
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De verplaatste nietjes hebben een plekje gekregen aan 
de zijkant van het gebouw onder de overkapping en aan 
de achterkant van het gebouw. De heg en het hek aan 
de achterkant is daar weggehaald, zodat daar nu een 
extra toegangshek tot de Ichthusschool ontstaat. Tevens 
kunnen kinderen die daar uit de geparkeerde auto`s 
komen meteen het plein op komen.  
 
 
 

 
Er zijn nu 3 toegangshekken aan de kant van de 
Ichthusschool. Het oude toegangshek blijft bestaan. Er is een 
nieuw toegangshek naast de nieuwbouw gekomen. En er is 
dus een toegangshek aan de achterkant gekomen.  
 
We willen met het parkeren van de fietsen het volgende afspreken: De groepen 3, 4 en 5 en de 
Goudvisgroep parkeren hun fietsen op het plein. Zij komen dus door het hek naast de nieuwbouw 
het plein op. Groep 6, 7 en 8 parkeren hun fiets aan de achterkant van de Vogelweide. Zij komen 
dus van die kant het plein op. De kinderen van de Zeepaardgroep, groep Nemo en alle collega`s 
parkeren hun fiets aan de zijkant van de school onder de overkapping. Zij nemen dus net als alle 
voetgangers de `oude` ingang naar het plein. 
 
Kennismakingsgesprekken 
We willen deze gesprekken houden in week 3. Parro zal in week 2 opgezet worden, zodat u zich 
via deze app kunt opgeven. U krijgt de keuze uit 5 momenten: Dinsdag 15 sep. van 15.00-16.00 
uur en van 18.30-19.30 uur, woensdag 16 sep. van 15.00-16.00 uur en donderdag 15 sep. van 
15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 uur. We proberen op deze manier ouders zoveel mogelijk te 
spreiden. De kinderen van groep 6-7 worden ook bij deze gesprekken verwacht. We verwachten 
van elke gezin maar één ouder om zo drukte te voorkomen. We moeten nog steeds rekening 
houden met het coronavirus. Er zijn ook kinderen die bij dezelfde leerkracht(en) in de klas blijven. 
Wellicht vindt u het niet nodig om dan een kennismakingsgesprek te hebben. U bent vrij om u 
toch daarvoor op te geven. De kennismakingsgesprekken van groep 8 staan gepland in week 10. 
Dit doen we eenmalig, omdat alleen deze kinderen aan het begin van het schooljaar enkele Cito 
toetsen zullen maken die dan meteen met de ouders besproken kunnen worden. 
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Trakteren 
Het trakteren willen we dit schooljaar iets anders gaan organiseren. Alle leerkrachten vinden het 
natuurlijk erg lekker om een traktatie te krijgen. Maar we groeien als school en we hebben nu 2 
locaties.  
We hebben met elkaar het volgende afgesproken: Kinderen die in de nieuwbouw boven en de 
Vogelweide boven zitten, trakteren alleen bij de leerkracht in die groepen. Dit geldt ook voor de 
kinderen die onder zitten. Dus de kinderen die onder zitten in de nieuwbouw en onder in de 
Vogelweide trakteren bij elkaar.  
 
Opening nieuwbouw 
Op 10 september om 13.30 uur zal wethouder Ria Boere de nieuwbouw officieel openen. Hoe dit 
moment er uit zal zien is op dit moment nog niet bekend. 
 
 

D.V. april-mei 

 
 

Ik wil de eerste maandbrief van dit schooljaar afsluiten met onderstaande: 
 

Als wij ons tot doel 
stellen te leven 

vol mededogen en 
onvoorwaardelijke liefde, 

dan zal de wereld werkelijk 
veranderen in 

een tuin waar alle soorten 
bloemen kunnen groeien 

en tot bloei kunnen komen. 

 
 
Voor meer nieuws: kijk op https://pcb-ichthusschool.nl of houd uw Parro app in de gaten! 
 
 
Jaco Vink 

7 sep. Inloop groep 1-8, dit gaat niet door i.v.m. corona! 

15&17 sep. Kennismakingsgesprekken groep 1-7 

22 sep.  Inloop groep 1-4  dit gaat niet door i.v.m. corona! 

24 sep. SAR vergadering 20.00-22.00 uur in de Ichthusschool 

29 sep. GMR vergadering 

2 okt. Maandbrief 2 verschijnt deze dag 

4 okt. Kerk en Schooldienst gaat dit schooljaar niet door i.v.m. corona 


