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Laatste nieuws Ichthusschool 
Hieronder treft u het laatste nieuws vanuit de Ichthusschool over: 
-Bezoek van de burgemeester 
-Projectweken 
-Inloopspreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
-Paasviering 
-Spreekweek 
-Liedlijst 
-Belangrijke data 
 
 
Bezoek van de burgemeester 

Na het uitreiken van het 
School op Seef certificaat is 
de burgemeester van 
Schoonhoven nog twee keer 
in korte tijd bij ons op school geweest. 
 
Op 15 februari kreeg Ivan uit groep 7a een prijs uitgereikt 
door de burgemeester. Hij heeft meegedaan met het 
computerprogramma Hackshield van de gemeente 
Krimpenerwaard. Heel veel kinderen uit de bovenbouw 
hebben daar de afgelopen tijd aan meegedaan. Hier hebben 
ze ook in hun vrije tijd aan gewerkt. Je bent in dat programma 
een cyberagent die leert hoe hij zichzelf en zijn omgeving kan 
beschermen tegen online gevaren. Ivan heeft daar samen met 
een andere leerling uit de Krimpenerwaard de hoogste score 
in behaald. Hier heeft hij een oorkonde en een aantal 
cadeautjes voor gekregen.  
 
Op 13 maart kwam de burgemeester voor de derde keer op 
school samen met de wethouder van verkeer en veiligheid. Zij 
zijn met groep 8 in gesprek gegaan over hun ingezonden 
brieven over de buurt met eventuele verbeterpunten. Alle 
groepjes hebben hun verbeterpunten toegelicht. Deze hadden 

veelal te maken met verkeersveiligheid. Zowel de burgemeester als de wethouder hebben 
toegezegd dat er serieus naar gekeken zal worden, maar dat het realiseren ook wel tijd kost. 
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Projectweken 
Maandag 13 maart zijn alle collega`s en kinderen gestart met de projectweek. Zoals u weet, is het 
thema ‘Rood’. Elke groep heeft zijn eigen onderwerp gekozen. Er wordt enorm hard gewerkt aan 
dit thema. Wat ontzettend leuk om dat allemaal te zien gebeuren in de klassen! U wordt met 
filmpjes op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk is het veel leuker om 
alles live te bekijken samen met uw kind(eren). Daarom hebben we een open avond 
georganiseerd op 29 maart van 18.30-20.00 uur. We hopen dan alle ouders in de school te 
verwelkomen.  
Ook de ouders die nog geen kinderen op school hebben, maar al wel hun kind hebben 
aangemeld, krijgen deze maandbrief. Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom deze avond. 
Vriendelijk verzoek om deze avond zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar deze avond te 
komen. Toevallig heeft ook de Emmaschool een projectweek en ook op precies hetzelfde moment 
de open avond. Het zal dus erg druk zijn in de straat die avond. 
 
Inloopspreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
Fijn om te zien dat een aantal ouders ons al in het eerste inloopspreekuur wisten te vinden. 
Op woensdag 29 maart zijn we er weer van 13.30 tot 14.30 uur in de directiekamer 
van de Ichthusschool. Dus heeft u vragen over ontwikkeling of opvoeding van uw kind, loop 
dan gerust bij ons binnen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Zosca (jeugdarts) en Margreet (jeugdverpleegkundige) 
 
Paasviering 
Voordat we te maken kregen met corona waren we gewend om het ene jaar de kerstviering `s 
avonds met alle kinderen en belangstellenden te houden in de Grote Kerk van Schoonhoven. Het 
jaar erop organiseerden we dan de Paasviering ook `s avond met alle belangstellenden maar dan  
in de Hoeksteen. Door corona hebben we dit een aantal jaren niet meer kunnen organiseren. 
Gelukkig kunnen we het dit jaar weer wel organiseren!  
We zullen dit schooljaar de Paasviering op die manier zo houden. Door de groei van de school  
kunnen we alleen niet meer met alle kinderen, collega`s en ouders in de Hoeksteen. Daarom  
hebben we ervoor gekozen om op dinsdagavond 4 april met alle kinderen van groep 3- 
8 tussen 19.00-20.00 uur een Paasviering houden in de Hoeksteen de kerk in  
Schoonhoven Noord. We verwachten dat alle kinderen naar deze dienst komen. Deze dienst is  
voorbereid door juf Froukje, juf Mariëlle en juf Nadine.  
 
Onderstaand berichtje komt van juf Nadine: 
We need you! Hulp gezocht 
Voor de Paasviering willen we de kerk graag versieren met de knutselwerkjes van de kinderen. 
We zijn opzoek naar 5 tot 8 ouders die op dinsdagochtend 4 april rond half 9 in de Hoeksteen een 
aantal werkjes willen ophangen. Het zou mooi zijn als er ook een paar vaders helpen, omdat 
sommige ophangplekken op hoogte zijn! 
 
Kunt u helpen met ophangen van de werkjes? Graag mailen naar n.huisman@pcb-
ichthusschool.nl. Bedankt! Juf Nadine 
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De kinderen van groep 1-2 zullen deze viering op 4 april overdag in de eigen groep houden. 
Hieronder vindt u daarvoor de uitnodiging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spreekweek 
In de week van 3-5 april staat er een spreekweek gepland. U kunt, als u daar behoefte aan hebt, 
een gesprek aanvragen bij de leerkracht(en) van uw kind. Omgekeerd kan dit ook gebeuren. 
Alleen de leerkracht die op de dag dat het gesprek plaatvind werkt, is aanwezig bij het gesprek. 
De gesprekken vinden `s middags na schooltijd plaats.  
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Liedlijst 
Elke week staat er een christelijk lied centraal dat gezongen wordt in de klassen. Hieronder de lijst 
met liederen tot aan de volgende maandbrief. Voor groep 1-4 is dit een maandlied en voor groep 
5-8 een weeklied. 
 
Voor groep 1-4: 

april Wij vieren feest 

mei Door de kracht 

juni 'k Stel mijn vertrouwen 

 
Voor groep 5-8: 

10-25  6-10 mrt Lied vd maand: Onze Vader  
Extra: Als je bidt, zal Hij je geven 

Opwekking 436 
Evang. liedb 420 

11-26 13-17 mrt God heb ik lief, want die getrouwe Heer Psalm 116:1 

12-27 20-24 mrt Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere Gezang 434:1 

13-28 27-31 mrt Hij kwam bij ons heel gewoon Opwekking 268 

14-29 3-7 apr Lied vd maand: Jezus overwinnaar (Stille Week) Opwekking 832 

15-30 10-14 apr Welzalig wie de rechte wegen gaan Psalm 119:1 

16-31 17-21 apr Het Wilhelmus Gezang 411:1,6 

 
 
D.V. maart/april 

 
 
De maandbrief wil ik afsluiten met opwekking 807.  
 
Dit lied is gezongen tijdens de Biddagdienst. 
 
 
 
 
 
 
 

20-24 maart Deze week worden er weer School op Seef lessen gegeven 

29 maart 18.30-20.00 uur openhuis n.a.v. de projectweken  

31 maart 8.15-8.30 uur inloopmoment groep 1-2 

3-5 april Spreekweek 

6 april Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij! 

7 april Goede Vrijdag, alle kinderen zijn deze dag vrij! 

10 april Tweede Paasdag, alle kinderen zijn deze dag vrij! 

11 april 8.15-8.30 uur inloopmoment groep 3-4 

12 april GMR vergadering 

14 april Maandbrief 8 verschijnt deze dag 

18+19 april  Cito eindtoets groep 8 

21 april Koningsspelen 

24 april-5 mei Meivakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij! 
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In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

(Refrein) 

Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 

Hartelijke groet,  
Jaco Vink 


