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Laatste nieuws Ichthusschool 
In de laatste weken voor de 
kerstvakantie hadden we de intocht 
van Sinterklaas met al zijn Pieten. Alle 
klassen zijn bij de Sint en zijn Pieten 
langs geweest in de gymzaal. 
Nogmaals dank voor alle hulp van 
ouders en vrijwilligers voor dit feest. 
 
Net voor de kerstvakantie hebben we 
in alle klassen de kerstviering kunnen 
houden. Ik was getuige van één van 
die vieringen. Wat fijn en goed om dit 
weer zo op deze manier 
te kunnen doen om met 
elkaar stil te mogen 

staan bij de 
komst van het 
Licht in de 
wereld. 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels is de eerste schoolweek van 2023 alweer bijna achter de 
rug. Deze weken staan de Cito toetsen op de planning in groep 3-8. 
Voor kinderen is dit soms best spannend. Laten we proberen hier zo 
ontspannen mogelijk mee om te gaan. Op 30 januari krijgen de 
kinderen hun eerste rapport en in diezelfde week staan de 
rapportengesprekken gepland. Hierover leest u verderop meer. 
 
In de nacht van 6 op 7 januari is juf Alinda bevallen van een 
prachtige dochter. Ze heeft de naam Charlotte gekregen. Het gaat 
goed met hen beiden en dat is heel fijn! We feliciteren haar, haar 
man en dochter Sara met dit prachtige wonder! 
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Rapportengesprekken en de VO adviesgesprekken 
Op 30 januari krijgen de kinderen van groep 1-7 hun rapport meer naar huis. De 
rapportengesprekken voor groep 1-7 staan gepland in de week van 30 januari - 3 februari. Deze 
gesprekken duren 10 minuten. Op 24 jan. zal het weer mogelijk zijn om via Parro in te schrijven 
voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. Er zullen tijdblokken opengezet worden in 
Parro, zodat u zich voor deze gesprekken kunt inschrijven. De gesprekken vinden plaats op 
maandagmiddag, dinsdagmiddag en dinsdagavond, woensdagmiddag, donderdagmiddag en 
donderdagavond. Bij de gesprekken die `s middags plaatsvinden is alleen de leerkracht aanwezig 
die op die dag werkt. `s Avonds zijn beide leerkrachten aanwezig bij het gesprek.  
 
Op 7 en 8 februari staan in de middag en de avond de rapportengesprekken gepland voor de 
ouders van groep 8. Deze gesprekken duren 15 minuten. Tevens wordt het advies voor het 
voortgezet onderwijs besproken. De kinderen van groep 8 krijgen op 3 februari hun rapport en 
het onderwijskundig rapport mee naar huis. We gaan ervan uit dat alle kinderen van groep 1-8 
deelnemen aan deze gesprekken. 
 
Schoolbezoek 
Op 9 feb. zal de directeur bestuurder van de PCPO, Gert Tissink, zijn jaarlijkse uitgebreide bezoek 
aan de Ichthus brengen. Hij zal dan enkele groepen bezoeken en in gesprek gaan met 
verschillende geledingen binnen de school. 
 
Leerlingenraad Ichthusschool 
In de periode voor de kerstvakantie hebben verschillende kinderen uit groep 6-8 ‘gesolliciteerd’ 
om in de leerlingenraad te komen. Er zijn hele mooie en duidelijke brieven binnengekomen bij de 
leerkrachten van groep 6-8. Fijn dat er zoveel kinderen betrokken zijn bij deze nieuwe 
ontwikkeling in de school! Inmiddels hebben de leerkrachten van groep 6-8 een keuze gemaakt 
uit de binnengekomen brieven.  
 
De volgende kinderen zullen dit schooljaar in de leerlingenraad zitten: 
Groep 6: Benjamin en Sarah 
Groep 7a: Jayden en Sarah 
Groep 7b: Kris en Loïs 
Groep 8: Kyra en Mels 
 
Meester Eric zal op 20 januari voor het eerst onder schooltijd met deze kinderen gaan vergaderen.  
Als we deze nieuwe ontwikkeling komend schooljaar voortzetten, dan zullen er dan weer nieuwe 
kinderen in de leerlingenraad komen.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 

Op 23 januari staat onze inschrijfdag voor nieuwe leerlingen gepland. Deze datum staat meer ter 
herinnering voor een oproep in de maandbrief en in de jaarplanning dan dat er ook echt op die 
dag nieuwe leerlingen worden ingeschreven. Eigenlijk gaan de inschrijvingen het hele jaar door. Ik 
ben gewend om naar alle potentiële nieuwe ouders een informatiepakketje te sturen. Daarna 
hebben we met elkaar een kennismakingsgesprek en wordt er een rondleiding door beide 
schoolgebouwen gegeven.  
 
Als u dit leest en u hebt daar interesse in, neem dan contact op met ondergetekende. Stel u kent 
iemand die nog een passende school zoekt, zou u deze informatie dan willen doorgeven? Alvast 
heel hartelijk bedankt. 
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Heeft u al een kind op de Ichthusschool en wordt uw tweede, derde, vierde of vijfde kind komend 
schooljaar 4 jaar? Vergeet dan niet om kind in te schrijven. Elk nieuw kind moet nl. weer opnieuw 
ingeschreven worden. U kunt een inschrijfformulier opvragen bij ondergetekende. 
 

LIO stagiaire in groep 5a 
Vanaf volgende week zal juf Hannah Kaai starten met haar LIO-stage in groep 5a. Hieronder zal 
zij zich aan u voorstellen: 

Beste ouders/verzorgers, 

Volgende week dinsdag hoop ik te starten met mijn afstudeerstage in groep 5A. Tijdens deze 
stage sta ik de woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Ik kijk er enorm naar uit om alles 
wat ik de afgelopen jaren tijdens de opleiding heb geleerd in de praktijk te brengen. In het 
tweede jaar van de pabo heb ik een stage gelopen op de Ichthusschool. Tijdens die stage heb ik 
enorm genoten van de kinderen en de gezelligheid in het team. Vandaar dat ik weer terug ben om 
mijn afstudeerstage hier te lopen. 

In mijn vrije tijd bezoek ik veel stadjes 
met mijn vriend. Daarnaast spreek ik 
veel af met vrienden. Ook maak ik graag 
muziek met de viool of de piano. Ik 
geniet ervan om andere mensen te 
helpen. In mijn stage hoop ik dat ik veel 
kinderen kan helpen. Op het sociale 
gebied, maar ook gewoon tijdens de 
rekenles! 

Spreek me gerust eens aan als u vragen 
heeft. Ik hoop tot ziens op de 
Ichthusschool. 

Groeten, Hannah Kaai 

 

Informatie van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
Hieronder vindt u een binnengekomen bericht van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. 
 
Beste ouders, 
Graag stellen we ons aan u voor. Wij zijn werkzaam bij de GGD Hollands Midden en als  
Jeugdgezondheidszorg aan de school verbonden. Om meer zichtbaar te zijn op school en ook  
laagdrempelig te zijn in het contact hebben we het plan opgevat om 1 keer per 2 maanden een  
inloopspreekuur te houden op school. 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zullen hier aanwezig zijn. Dus heeft u vragen over  
ontwikkeling of opvoeding van uw kind, loop dan gerust bij ons binnen. Hiervoor hoeft u geen  
afspraak te maken. De eerste keer zal dit zijn op woensdag  15 februari van 13:30 tot 14:30 uur  
in de directiekamer van de Ichthusschool. 
 
Vriendelijke groet, 
Zosca Kappetijn, jeugdarts 
Margreet Hartog, jeugdverpleegkundige 
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D.V. januari/februari 

 
De maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht van Chris Lindhout: 

 
We praten over….. 

 
Wij praten 
over cijfers 

over rapporten 
over testen 

over goed en matig 
over de slechtste en de beste. 

 
We praten 

over achterstanden 
over onderpresteren 

en de prestaties van het kind 
blijven we trouw noteren. 

 
Wij praten 

over handelingsplannen  
en wat de zorg daar dan van vindt. 

 
Maar praat je ook wel eens  

mét het kind? 
 

Want weet je wat ik denk 
waar het kind het meest aan heeft 

als je van mens tot mens  
het een oprechte aandacht geeft. 

Hartelijke groet, 
Jaco Vink 

17 jan.  20.00-22.00 uur SAR vergadering in de Ichthusschool. 

19 jan. GMR vergadering. 

23 jan. Inschrijfdag nieuwe leerlingen 

30 jan. – 3 feb. Rapportengesprekken 

1 feb. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

2 feb. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

7+8 feb. VO adviesgesprekken groep 8 

9 feb. Schoolbezoek van de directeur bestuurder Gert Tissink 

15 feb. 
13.30-14.30 uur spreekuur jeugdarts en jeugdverpleegkundige 
19.30-21.30 MR vergadering 

17 feb. Maandbrief 6 verschijnt deze dag 

24 feb Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij! 

27 feb-3 maart 
Voorjaarsvakantie, alle kinderen en leerkrachten zijn deze week 
vrij! 


