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Laatste nieuws Ichthusschool 
Op 8 oktober is juf Sanne bevallen van haar tweede zoon. Hij 
heeft de naam Seth gekregen. Het gaat goed met juf Sanne en 
Seth. We feliciteren juf Sanne, haar man Martijn en haar zoontje 
Jeftha met dit prachtige wonder.  
 
Als team van de Ichthus, maar ook als directeuren van de PCPO 
denken we volop na over de toekomst. Concreet zijn we dit jaar 
bezig een nieuw schoolplan te schrijven voor de periode 2020-
2023. Eén van de bouwstenen voor dit schoolplan is het Koersplan 
2019-2022. Alle directeuren van de PCPO en de toezichthouders 
hebben hierover nagedacht. Dit is te lezen op de site van onze 
stichting: www.pcpokrimpenerwaard.nl/koersplan. Er is hierover  
een folder uitgebracht met als titel `De toekomst dichtbij`. Alle 
oudste kinderen uit elk gezin krijgen deze folder mee naar huis. 
 
Om nog meer input op te halen voor dit nieuwe schoolplan, vragen we u om een 
oudertevredenheidspeiling in te vullen. Komende week krijgt u daar via de mail bericht over. We 
hopen dat er door elk gezin een vragenlijst ingevuld gaat worden. 
 
Ouderbijdragen schooljaar 2019-2020 
Onlangs hebben de ouders van de groepen 1 t/m 4 een mail ontvangen van Schoolkassa. 
Schoolkassa is een betaalsysteem binnen ons Leerling Administratie Systeem ParnasSys. 
In de mail is een betaallink ingesloten, daarmee kunt u eenvoudig de betaling van de  
ouderbijdrage naar ons overmaken. Is de mail u ontgaan? U ontvangt binnenkort, via  
Schoolkassa, een herinnering. 
Binnen schoolkassa bestaat ook de mogelijkheid om een vrijwillige donatie te doen, een aantal  
ouders hebben daarvan gebruikt gemaakt. Namens de leerlingen, onze hartelijke dank daarvoor! 
Voor uitgebreide informatie over de besteding en de hoogte van de ouderbijdragen verwijzen wij  
u naar de onze schoolgids. De ouders van leerlingen in de groepen 5 t/m 8 ontvangen in de loop  
van dit schooljaar een betaallink. 

Administratief medewerkster Geertje de Groot 
Liedrooster 
11-15 nov.  Opwekking 244 Welzalig de man die niet wandelt 
18-22 nov.  Psalm 84:1  Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer 
25-29 nov.  Opwekking 281  Als een hert dat verlangt naar water 
2-6 dec Liedboek 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
9-13 dec Liedboek 441  Hoe zal ik U ontvangen 

http://www.pcpokrimpenerwaard.nl/koersplan
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Wandelen voor water 
Vorig schooljaar hebben de groepen 7&8 meegedaan met Wandelen voor water. Inmiddels 
hebben we bericht gekregen wat er gedaan is met de opbrengst van € 5570,-. U kunt dit lezen in 
de brief in de bijlagen. Wat fijn dat al het geld zo goed besteed is dat door alle groep 7&8 
kinderen van alle basisscholen uit Schoonhoven is opgehaald! 
 
 

Spreekweek 11-15 nov. 
U kunt in de week van 11-15 nov. de leerkracht van uw kind na schooltijd `s middags spreken. Er 
liggen deze middagen geen schriften klaar ter inzage. Deze zijn in te zien tijdens de 
inloopochtenden. Zijn er zaken die u graag met de leerkracht wilt bespreken, dan kan er voor 
deze week een afspraak gemaakt worden. U kunt ook benaderd worden door de leerkracht(en). 
Als u bijv. een afspraak op maandag maakt, dan is alleen de leerkracht aanwezig die op die dag 
werkt. Afspraken worden direct tussen leerkracht en ouders via de mail gemaakt. Alle 
mailadressen van de leerkrachten staan vermeld in de jaargids.  
 

Kliederkerk 

Ook deze maand is er weer Kliederkerk Schoonhoven in de  
Ichthusschool. Op 24 november (15.00 – 17.00 uur) gaat  
Kliederkerk Schoonhoven over `Samen delen`. We hebben een  
leuk programma samengesteld, juist ook voor de iets oudere  
kinderen (8+).  
 
Leuk als u en jij erbij zijn op 24 november en nóg leuker als u  
kinderen meeneemt die niet gewend zijn om naar een kerk te  
gaan. Nodig hun vader, moeder, opa of oma uit met déze  
WhatsApp-afbeelding! Een indruk van de Kliederkerk  
Schoonhoven is te vinden 
op www.Facebook.com/KliederkerkSchoonhoven.  
 
 
 
 

Stagiaires 

Ook dit schooljaar zijn er weer verschillende stagiaires binnen  
onze school actief. Hieronder stellen ze zich voor: 
 
Misschien heeft u mij al een keer zien lopen en dacht u: een nieuw gezicht.  
Dat klopt wel enigszins, al ben ik hier maar tijdelijk. Dan nog is het wel op  
zijn plaats dat ik mij even voorstel. Ik ben Elizabeth Visser en dit schooljaar  
een stagiaire hier op school. Ik ben eerstejaars pabo-studente aan de  
Driestar Hogeschool in Gouda. Ik volg daar de variant Samen Opleiden. Dit  
houdt in dat ik per week twee collegedagen heb, één dag thuis ben en twee  
dagen op de stageschool. En dit jaar is dat dus hier. Ik zal voornamelijk op  
de donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Ik zie uit naar een mooi jaar waarin  
ik veel ervaring hoop op te doen voor de toekomst.  
 

 

http://www.facebook.com/KliederkerkSchoonhoven
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Even voorstellen… 

Blijde kindergezichten, het juffjuff-geroep, het vertellen van verhalen en het  
ervaren van de stilte als de leerlingen aan het werk zijn na je instructie… Ik  
kan nog wel veel meer verzinnen waar ik van kan genieten en het leuke is dat  
ik het al verschillende weken heb mogen meemaken op de Ichthusschool. Tijd  
om me even voor te stellen dus. Ik ben Rianne Aantjes en zit in Pabo 1 op de  
Driestar Educatief in Gouda. Ik ben 17 jaar en woon in Langerak. Ik volg de  
SAM-route wat betekent dat ik elke week twee dagen naar school ga en twee  
dagen op mijn werkleerplek aanwezig ben. Dit schooljaar zal ik dus elke  
donderdag en vrijdag op de Ichthus te vinden zijn. Op dit moment loop ik  
stage in groep 4 (boven) maar het is de bedoeling dat ik een paar keer wissel  
zodat ik van elke bouw iets mee krijg. Ik heb ontzettend veel zin in het  

verdere verloop van dit schooljaar! Met en van mijn enthousiaste collega’s kan ik nog  
een heleboel leren. Verder hoop ik dat ik ook de leerlingen tijdens de lessen die ik  
geef veel mag leren en meegeven voor hun verdere leven.  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Mijn naam is Joël Offermans en op dit moment zit ik in mijn derde jaar  
van de pabo Driestar-Educatief in Gouda. Op maandag 4 november ben  
ik aan mijn stage begonnen in groep 7. Dit cursusjaar zal ik acht  
blokken van twee weken draaien verspreid over het jaar. Voor de pabo  
heb ik de op opleiding onderwijsassistent gevolgd.  
 
Deze stage is voor mij een speciale stage, omdat ik begeleid word door  
een meester! Dit heb ik in de stage ervaringen tot nu toe nog niet  
meegemaakt. Ik hoop op een leerzame stage met veel gezellige  
momenten!   
 
 

 
Hoi! Mijn naam is Jerush en ik ben blij dat ik stage mag lopen op de Ichthusschool. Ik heb hier 
vroeger ook op school gezeten, dus het is voor mij een vertrouwde plek. Ik vind het heel fijn om 
hier weer te zijn. Op dinsdagmorgen kom ik met mijn begeleider Marjolein op school en doe ik 
allerlei taken. Zoals het rondbrengen van koffie, vouwen van de was en ik ruim op. De andere 
dagen van de week zit ik op school in Gouda op VSO de Ark, daar heb ik veel geleerd en ik vind 
het fijn dat ik het op mijn stage in praktijk kan brengen!  
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Nieuws vanuit de MR 
De eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar is alweer achter de rug. We hebben Martina 

Boersma als nieuw lid vanuit het team mogen verwelkomen. De MR is hiermee weer compleet. 

 

Tijdens de vergadering hebben we teruggekeken naar de aanwezigheid van de MR tijdens de  

avonden van de 10-minutengesprekken. Wat een waardevolle tips en tops heeft het opgeleverd!  

Mooi om zo als MR en school input te krijgen van jullie als ouders.  

Het viel ons op hoe positief er door ouders wordt gesproken over de Ichthusschool. De sfeer op  

school en het fijne team van juffen en meesters scoorde erg hoog. Ook zijn ouders zeer tevreden  

over de Parro app. Het zorgt voor heldere communicatie, inplannen van gesprekken via de app is  

prettig en het is leuk om de berichten en foto’s te lezen en te zien. 

Bij de tips steekt ‘meer schaduw en/of groen op het plein’ met kop en schouders boven de rest.  

Dit is onder de aandacht gebracht bij de directeur en ligt deels ook bij de Emmaschool en de  

kinderopvang. Ook maakten meerdere ouders een opmerking over de inrichting van de hal bij de  

kleuters. Wellicht kan dit nog praktischer/ruimtelijker. Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt  

over de communicatie (mag soms eerder, alhoewel de communicatie ook zeker verbeterd is),  

ouderbijdrage via Tikkie, Ideal o.i.d. en vinden jullie als ouders dat andere ouders beter (lees: niet  

op de stoep) zouden moeten parkeren. Met betrekking tot dat laatste kunnen wij als ouders zelf  

het verschil maken. Dank voor jullie input!  

Als MR hebben we een emailadres: mr@pcb-ichthusschool.nl Je kunt ons natuurlijk ook altijd  

aanspreken op het schoolplein. Weet ons te vinden! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens de andere MR-leden (Jantine Augusteijn, Rob Vonk, Martina Boersma, Carla Spruit  

en Mieke Saly), 

 

Margreeth de Bruijn-Marchand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mr@pcb-ichthusschool.nl
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D.V. november-december 

 
Ik wil de maandbrief afsluiten met 2 zaken die met de Dankdagvieringen te maken hebben. 
 
Op woensdag 6 november hebben we met groep 3-8 een Dankdagviering gehouden in de kerk 
van Willige Langerak. In al deze groepen is nagedacht over een dankgebed voor in de dienst. Dit 
hebben zij op een slinger geschreven die in de kerk heeft gehangen. Onderstaand gebed is aan de 
hand daarvan door verschillende kinderen in de dienst voorgelezen: 

 
Groep 8 – Hazel 
Trouwe God, 
De zon kwam op en maakte de morgen wakker. 
Deze dag begonnen we met een lied voor U.  
Een lied over dankbaarheid. 
Wij hebben zoveel redenen om dankbaar voor te zijn. 
Daar willen we stil bij staan. 
 
Groep 7 – Hannah 
Dank U wel voor de zon, de maan en de ontelbare sterren die u 
heeft gemaakt. 
Dank U wel voor de prachtige natuur met zijn mooie dieren.  
Dank U wel dat wij bestaan en van Uw schepping mogen genieten. 
 
Groep 6 – Sanne  
Dank dat wij in een vrij land leven. 
Een land zonder oorlog en waar wij vrij mogen geloven. 

Dank U wel voor onze gezellige school. 
Dank U wel voor deze dankdienst. 
 
Groep 5 – Kyra 
Dank U wel voor onze familie waar we zoveel van houden... 
Onze opa’s, oma’s, vaders, moeders, broers en zussen. 
Dank U wel voor vriendschappen.  
Dank U wel dat familie en vrienden voor ons klaar staan als dat nodig is. 
 

11-15 nov Spreekweek 

20 nov MR vergadering 19.30-21.30 uur 

21 nov GMR vergadering 

22 nov Inloop in groep 1-8 van 8.15-8.30 uur 

25 nov SAR vergadering 20.00-22.00 uur in De Rank 

5 dec Aankomst van Sinterklaas 

6 dec 
Studiedag voor al het personeel van de Ichthusschool over de Kanjertraining. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

9 dec Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1-4 

13 dec Maandbrief 5 verschijnt deze dag 

19 dec 
Kerstviering in de Grote Kerk van 19.00-20.00 uur voor alle kinderen en alle 
ouders.  
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Groep 4a – Milan 
Dank U wel voor vrije tijd waarin wij kunnen sporten 
of andere hobby’s hebben. 
We zijn dankbaar dat wij genoeg eten, drinken en kleding hebben. 
 
Groep 4b – Megan 
Dank U wel dat wij Uw kinderen mogen zijn. 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank dat wij met onze zorgen altijd bij U mogen komen. 
 
Groep 3 – Sarah 
Wat zijn we blij met mooie huizen. 
Wat is het fijn dat er dokters zijn. 
Dank dat we zoveel meer krijgen dan we eigenlijk verdienen. 
 
Amen 
 

Groep 1-2 hebben de dankdagviering in de klas gehouden. Zij hebben een `boom vol 
dankbaarheid` gemaakt. Ook zijn ze de wijk in gegaan en hebben de eigengemaakte koekjes huis 
aan huis rondgebracht. Foto`s daarvan zijn via Parro verspreid onder de ouders van de groepen 
1-2. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Namens het team, 
     
    Jaco Vink 

 


