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Laatste nieuws Ichthusschool 
Net voor de meivakantie hebben we met alle kinderen en ouders een prachtige Paasviering 
gehouden in de Hoeksteen. Wat fijn om met zoveel mensen zo`n mooie dienst te hebben. Dank 
voor alle collega`s, ouders en vrijwilligers die dit georganiseerd hebben. Onderstaand lied werd uit 
volle borst in de dienst gezongen, een lied met een enorme getuigenis: 

 
Stem op Jezus 

 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 
Net als hier in Nederland, waar we naar de stembus gaan. 

Om te kiezen wie ons land weer zal regeren. 
Zo moeten wij ook kiezen, wie er in ons hart regeert. 

En wie we in ons leven willen eren. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 
Jezus heeft het Zelf gezegd. 

Ja, dat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat maar in eeuwigheid zal leven. 
Hij is de grote Koning, Die voor eeuwig heersen zal. 

En Die voor ons Zijn leven heeft gegeven. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Stem op Jezus! 
Kies voor Hem! 

Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 
Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 
Want als je stemt op Hem, dan heb je goed gestemd! 

 
De advertentie voor het werven van een nieuwe onderwijsassistent is door u goed verspreid. We 
hebben als sollicitatiecommissie genoeg brieven binnengekregen om een selectie te maken en met 
een aantal kandidaten een sollicitatiegesprek te houden. Uiteindelijk is er unaniem gekozen om  
Ilse Marije Groenen-Ahling te benoemen tot onderwijsassistent in groep 1-4.  
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Zij zal komend schooljaar 16 uur per week gaan werken. Juf Jacqueline zal dan 20 uur werkzaam 
zijn als onderwijsassistent. Wat fijn dat onze regering deze werkdrukgelden eerder ter beschikking 
stelt, zodat wij deze op een adequate manier kunnen inzetten. In de volgende maandbrief zal zij 
zich voorstellen. 
 
Afgelopen week heeft juf Sanne in haar klas het prachtige nieuws verteld dat ze zwanger is van 
haar tweede kindje. Als collega`s wisten we dat al even eerder. We hopen dat alles goed met 
haar en de baby mag gaan. Vanaf de tweede week in het nieuwe schooljaar zal haar 
zwangerschapsverlof ingaan.  
 
Net voor de meivakantie heeft de sollicitatiecommissie gesprekken gevoerd met meerdere 
kandidaten die een open sollicitatiebrief hadden geschreven. Al deze kandidaten willen graag 
komend schooljaar een duaal stagetraject bij ons op school doen. Dit betekent dat ze dan 
zelfstandig een jaar lang 2-3 dagen een klas kunnen en mogen draaien. De sollicitatiecommissie 
heeft unaniem besloten om Henriëtte de Jong voor een jaar te benoemen. Juf Henriëtte is voor 
ons geen onbekende. Vorig schooljaar heeft ze naar alle tevredenheid bij ons stagegelopen. Ook 
zij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.  
 
Juf Mariska zal de IB-taken van juf Sanne tot aan het einde van haar zwangerschapsverlof 
vervangen. Juf Mariska is, naast juf, ook een gediplomeerd en ervaren IB’er. 
 
Inmiddels is ook de gehele formatie rond. Voor komend jaar is het weer gelukt dat er maximaal 2 
leerkrachten voor een groep staan. Hieronder treft u de verdeling van de groepen en de 
leerkrachten: 

 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 + instroom juf Henriëtte juf Henriëtte juf Henriëtte/ 
Juf Gonny 

Juf Gonny Juf Gonny 

1-2 + instroom Juf Alinda Juf Alinda Juf Alinda Juf Alinda Juf Alinda 

1-2 + instroom Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Marja/ 
Juf Jolanda 

Juf Jolanda 

3 juf Harriet Juf Elma Juf Harriet/juf 
Elma 

Juf Harriet Juf Harriet 

4 (is nu groep 3 
boven) 

Juf Mieke/ 
Juf Janneke 

Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke 

4 (is nu groep 3 
beneden) 

Juf Eline Juf Eline Juf Eline/Juf 
Esther 

Juf Esther Juf Esther 

5 Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina Juf Martina 

6 Juf Rita Juf Rita Juf Froukje Juf Froukje Juf Froukje 

7 Meester Eric Meester Eric Meester Eric Meester Eric Juf Janneke 

8 Juf Carla/ juf 
Heleen 

Juf Carla Juf Carla Juf Heleen Juf Heleen 

We zijn blij dat we komend schooljaar met 10 groepen kunnen blijven werken. We starten dus 
met 3 kleutergroepen. Ook komend schooljaar zal er in de kleutergroepen weer op 2 niveaus 
lesgegeven worden. Kinderen in groep 2 krijgen bijv. andere werkjes dan kinderen in groep 1. Om 
ervoor te zorgen dat kinderen in groep 1-2 elkaar blijven zien, staan de deuren naar de gang open 
om daar samen te spelen en spelen de kinderen samen buiten op het plein.  
 
Komende weken zal er door de juffen in groep 1-2 nagedacht worden over een goede leerling 
verdeling. D.m.v. observaties en overleg tussen de kleuterleerkrachten onderling zal een gedegen 
afweging gemaakt worden in het bepalen wie bij wie in de klas komt. Op vrijdag 12 juli zal via de 
mail met u gecommuniceerd worden wat de uiteindelijk leerling verdeling wordt. Zijn er dan nog 
zwaar wegende bezwaren dan kunt u zich tot mij wenden. 
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Hieronder treft u een overzicht van de werkdagen van alle andere collega`s: 
 Juf Sanne/juf Mariska (IB’er groep 1-2) werkt om de week om woensdag. 

 Juf Lisette (IB’er groep 3-8) werkt op maandag en donderdag. 

 Juf Ilse Marije (onderwijsassistent in groep 1-4) werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 Juf Jacqueline (onderwijsassistent in groep 4-8) werkt op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag. 

 Geerard Siereveld (vrijwillige conciërge) werkt op donderdag. 

 Geertje de Groot (administratief medewerkster) werkt op woensdag om de week en 

vrijdag. 

 Jaco Vink (directeur) werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Liedrooster 
27-31 mei  psalm 96:1 OB 
3-7 juni  Liedboek 680 Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods 
 
 
Schoolreis groep 3-6 

 
 
 
Op maandag 27 mei gaat groep 3-6 op schoolreis. 
Dit jaar gaan ze naar Oud Valkenveen in Naarden. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de klas 
verwacht. Rond 8.45 uur gaan ze naar de bussen. 
Deze zullen rond 9.00 uur vertrekken. Tussen 16.30-
17.00 uur zijn alle kinderen naar verwachting weer 
terug bij school. We hopen op een gezellige en fijne 
dag met mooi weer. 
 
 
 

 
 
Kamp groep 7-8 
Groep 7 en 8 gaan al jaren 1x in de 2 jaar 
gezamenlijk op kamp. Dit jaar is het weer zo ver. De 
voorbereidingscommissie o.l.v. juf Carla, juf Heleen, 
meester Eric, juf Jacqueline en meester Jaco hebben 
met elkaar een aantrekkelijk programma voorbereid. 
We hopen dat het een heel gezellig kamp mag 
worden en dat het weer mee zit. We verblijven deze 
dagen in recreatiecentrum Eben-Haëzer in 
Woudenberg. We vertrekken woensdag 22 mei om 
9.00 uur (kinderen worden om uiterlijk 8.30 uur in de 
klas verwacht). We hopen op vrijdag 24 mei rond 
13.00 uur weer terug te zijn bij school. Daar kunnen 
dan alle kinderen van groep 7 en 8 opgehaald worden door hun ouders en verzorgers. 
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Uitbreiding Vogelweide 
Afgelopen dinsdag stond dit artikel in het AD, editie Groene Hart. Zoals u 
weet komen beide scholen lokaalruimte tekort. Al ruim anderhalf jaar zijn 
we met elkaar in overleg wat de beste oplossing is. Zoals u in het 
krantenartikel kunt lezen, lijkt de beste oplossing een permanente 
uitbreiding aan de rand van het schoolplein. Hieronder ziet u een 
situatieschets. Alle plannen zijn nu in ontwikkeling. Ook de 
verkeerssituatie zal daarin meegenomen worden. Zodra we meer weten, 
wordt u op de hoogte gebracht wellicht nog voor de zomervakantie. Direct 
omwonenden zullen rechtstreeks benaderd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kliederkerk 
Ook deze maand is er weer Kliederkerk Schoonhoven op het Ichthus. Op 26 mei (15.00 - 17.00  
uur) gaat Kliederkerk Schoonhoven over Abraham. Wat heeft hij veel meegemaakt in zijn leven en  
veel van Gods trouw gezien!  
 
Leuk als u en jij erbij zijn op 26 mei en nóg leuker als u kinderen meeneemt die nog nooit bij  
Kliederkerk Schoonhoven zijn geweest! Nodig hen uit om mee te komen om samen de knutselen  
en kliederen, spelletjes te doen, te vieren en te eten. Een indruk van de Kliederkerk Schoonhoven  
is te vinden op www.Facebook.com/KliederkerkSchoonhoven.  
 
Nieuws vanuit de SAR 

Op 9 mei j.l. heeft de SAR vergaderd. Bij de opening hebben we gelezen uit 1 Korinthe 12, waarbij  
het samen één zijn, ieder vanuit eigen kwaliteit en eigenheid, centraal staat. Je lichaam heeft  
verschillende delen die niet zonder elkaar kunnen en elkaar juist versterken. Zo mogen we ook als  
schoolteam en als leden van de SAR ieder vanuit onze eigenheid een bijdrage leveren en samen  
één geheel vormen. Op de Rank heeft dit onderwerp centraal gestaan tijdens de maaltijd die we  
als team en SAR met elkaar mochten delen. 

http://www.facebook.com/KliederkerkSchoonhoven


 
 

 
  5 5 

2872 AM  Schoonhoven 0182 383552 directie@pcb-ichthusschool.nl 
 

Merellaan 1 
 

We evalueren de verschillende activiteiten van de afgelopen periode (Biddag, Paasviering, maaltijd  
Rank) en kijken vooruit naar komend schooljaar. Daarin komt als één van de punten naar voren  
hoe mooi het is dat binnen de teams van de Ichthus en de Rank met elkaar het gesprek gevoerd  
wordt over de betekenis van het geloof voor jou persoonlijk, hoe je dat als team aan elkaar  
verbindt en dat je dit ook uit mag en kan stralen naar de kinderen en hun ouders. Een mooi  
voorbeeld hiervan is het lied dat de leerkrachten van de Ichthus tijdens de paasviering gezongen  
hebben in de kerk.  
Voor het nieuwe schooljaar staan verschillende activiteiten op de planning. Natuurlijk de vieringen,  
maar ook een overleg met de voorgangers van de kerkelijke gemeenten in Schoonhoven en een  
avond voor SAR leden van alle scholen binnen de PCPO. Ook willen we als SAR en schoolteams na  
gaan denken over het meer zichtbaar maken van onze identiteit binnen de schoolgebouwen. U  
hoort én ziet er vast meer van! 
 
Nieuws vanuit de MR 
Een kleine update vanuit de MR. De afgelopen maanden hebben we meerdere keren vergaderd.  
Belangrijke onderwerpen van gesprek blijven de mogelijke (semi-)permanente nieuw- of uitbouw  
in verband met de groei van het aantal leerlingen en de verkeersveiligheid rondom de Vogelweide.  
Daarnaast stonden natuurlijk ook de begroting en formatie dit jaar weer op de agenda en hebben  
we met elkaar gesproken over het vergroten van de zichtbaarheid van de MR. Als het goed is gaat  
u daar de komende periode iets van merken.  
Afgelopen maart heeft een aantal MR-leden deelgenomen aan de cursus Medenzeggenschap die  
georganiseerd werd door de PCPO. Hierdoor hopen we als MR een nog betere gesprekspartner te  
zijn en van toegevoegde waarde te blijven voor de Ichthusschool. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Jantine, Rob, Mieke en Carla, 
 
Margreeth de Bruijn-Marchand 
 
Avondvierdaagse 
Komende week wordt de avondvierdaagse weer georganiseerd door Spomuza. De Ichthusschool 
en AC van de Ichthusschool organiseren dit dus niet. Voor vragen e.d. kunt u zich wenden tot 
Spomuza. 
 
D.V. in mei-juni 

    

Namens het team,   

 

Jaco Vink 

 
 

22-24 mei Groep 7 en 8 zijn deze dagen op kamp 

26 mei Kliederkerkdienst in de Ichthusschool tussen 15.00-17.00 uur 

27 mei Groep 3-6 gaat op schoolreis naar Speelpark Oud Valkeveen in Naarden.  

30 en 31  Hemelvaartvakantie, alle kinderen zijn deze 2 dagen vrij. 

3 juni Schoolvoetbal, info volgt nog. 

4 juni Maandbrief van juni verschijnt deze dag. 


