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Laatste nieuws Ichthusschool 
Nog maar 3 weken en dan is het kalenderjaar 2022 alweer voorbij. Wat 
gaat de tijd toch snel. Komende maandag komen de Sint en Pieten naar 
de Ichthusschool. In de laatste week voor de kerstvakantie staan de 
Kerstvieringen op de planning. Laten we hopen dat we dat allemaal weer 
als van ouds kunnen organiseren. Hierover leest u verderop in de 
nieuwsbrief meer. 
 
Dankdagviering 
Op woensdag 2 november vierden we Dankdag met de kinderen van de 
Ichthusschool. Het thema was: "Wie dank jij?”. De kinderen uit  
de groepen 1 en 2 hadden met elkaar een viering in de eigen  
klas samen met hun juffen. Zij hebben op de blaadjes van de  
boom geschreven waarvoor ze de Here God willen bedanken.  
 

De groepen 3 t/m 8 zijn voor 
het eerst in ruim 2 jaar weer  
naar de kerk gegaan om daar 
o.l.v. ds. Mark Verheuvel een  
dienst te volgen over dit thema. 
Wat fijn dat we dit weer op  
deze vertrouwde manier konden 
doen samen met een aantal  
ouders. Er zijn enorm veel 
houdbare producten ingeleverd  
voor de Voedselbank. Dank 
daarvoor! Verder in deze 
maandbrief ziet u nog aantal 
foto`s van deze dienst. 
 
 

Kerst- en Paasviering 
In de jaarplanning staat dat we de kerstviering op 22 
december `s avonds zullen houden. We hebben besloten om dit niet op dat moment te doen. We 
zullen de Kerstvieringen op 23 december allemaal in de eigen groep houden.  
 
Dit jaar zal de Paasviering `s avonds gehouden worden in de Hoeksteen op 4 april met alle ouders 
en alle kinderen. Verdere informatie hierover hoort u t.z.t. 
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Stagiaires op de Ichthusschool 
Elk jaar weten er vele stagiaires de weg naar de Ichthusschool te vinden en zijn collega`s bereid 
ze een stageplek te geven in hun groep. Fijn dat dit zo gaat! Ook dit jaar zijn er weer een aantal 
nieuwe stagiaires. Zij zullen zich hieronder aan u voorstellen. Mirjam Kort loopt al voor het 3e jaar 
bij ons stage. Zij heeft zich al eens voorgesteld in een maandbrief. 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Marije Speksnijder en ik kom uit Lekkerkerk. Ik ben 18  
jaar oud en loop dit jaar stage op jullie gezellige Ichthusschool! Dit  
zal 4 keer in het jaar 2 weekjes zijn. Bij leven en welzijn zal dit in de  
groepen: 3-4, Zeepaard, 7a en groep 3a zijn. De andere weken in het  
jaar ga ik zelf naar school. Ik ben tweedejaars pabostudent op het  
Driestar-educatief in Gouda. Naast mijn opleiding haal ik veel plezier  
uit mijn bijbanen bij een bakkerswinkel, een huisraadwinkel en een  
boekhandel op Lekkerkerk. Ook vind ik het heerlijk om met mijn  
vriend of met vrienden af te spreken. Ik hoop een gezellige en  
leerzame tijd bij en met jullie kinderen op school te hebben en  
wie weet eens tot ziens!  
Groetjes Marije 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hugo 
Verschoor, ik ben 20 jaar oud en dit jaar mag ik mijn 
stage lopen op de Ichthusschool. Oorspronkelijk kom ik uit 
het prachtige Twente en nu woon ik op kamers in Gouda. 
Ik studeer op de Driestar Hogeschool en ben derdejaars 
student. Dit jaar hoop ik in de bovenbouw stage te lopen 
en ik ben begonnen in groep 8. Ik vind het enorm leuk om 
in de praktijk aan de slag te gaan met mijn beroep. Sinds 
kort sta ik ook voor de klas als kleutermeester van groep 
1-2 in Capelle aan den IJssel, even schakelen dus;) Ik 
hoop op een leuke en leerzame tijd hier in Schoonhoven! 

Groetjes, Hugo Verschoor 

 

Hallo ik ben Carina Schouwenburg. Ik ben 19 jaar. Ik zit in de 
eerste klas van de pabo op de driestar in Gouda. Ik ben in 
september begonnen met stagelopen en ben hier op de Ichthus 
op de donderdag en de vrijdag. Ik ben begonnen in groep 6. 
De periode in groep 6 is nu afgelopen. De komende periode 
ben ik aanwezig in groep 8. Ik ga in dit jaar nog stage lopen in 
groep 4 en bij de kleuters. Verder zijn mijn hobby’s: zingen, 
lezen en creatief bezig zijn.  
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Misschien heeft u mij de afgelopen weken al eens zien lopen en 
dacht u bij uzelf: Dat is een nieuw gezicht op school. Dat klopt 
inderdaad. Mijn naam is Mickey Reisner en ik loop dit schooljaar 
stage hier op school. Ik doe de opleiding voor service medewerker 
en zit nu in mijn 1ste jaar. Ik ben van donderdag tot en met 
vrijdag op school en dan help ik bij groep 3-4,5, 7 en de kleuters. 
In mijn vrije tijd ben ik ook regelmatig op het voetbalveld te 
vinden met vrienden en broertjes. Ik heb er super veel zin in en 
hoop dat ik maar veel ervaring mag opdoen voor de toekomst en 
af een toe een praatje te maken. 
 
Met vriendelijke groet  
Mickey Reisner 
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Leerlingenraad Ichthusschool 
Vanaf de kerstvakantie willen we op de Ichthusschool met een leerlingenraad gaan werken. Het  
doel van een leerlingenraad is om kinderen meer te betrekken bij verbeteringen en evt.  
veranderingen in de school. Kinderen wordt geleerd in het belang van anderen te denken.  
Daarnaast leren kinderen communicatieve vaardigheden. Tevens werken we op deze manier aan  
actief burgerschap. 
De leerlingenraad zal gaan bestaan uit 8 leerlingen. Uit de groepen 6-8 kunnen er uit iedere groep  
2 leerlingen in de leerlingenraad komen. Kinderen mogen geheel vrijwillig een ‘sollicitatiebrief’  
schrijven om in de leerlingenraad te komen. Ze kunnen in deze brief bijv. aangeven wat ze graag  
zouden willen gaan doen met de leerlingenraad. Deze brief maken ze voor de kerstvakantie en  
leveren ze in bij de leerkracht van de groep. De leerkracht maakt uiteindelijk een keuze welke  
jongen en welk meisje in de leerlingenraad komen. 
De leerlingenraad zal ongeveer eenmaal in de zes weken bij elkaar komen op vrijdagmiddag van  
13.00-14.00 uur o.l.v. meester Eric. Voorafgaand zal er in de klassen door deze 2 leerlingen  
geïnventariseerd worden welke punten er op de agenda komen. De leerlingenraad zal elk  
schooljaar van samenstelling wijzigen. Dit schooljaar krijgt de leerlingenraad een bedrag van  
€ 200,- om te besteden voor de school. Van elk vergadering zal een verslagje gemaakt worden.  
Dit wordt teruggekoppeld naar de groepen. Belangrijke  
ontwikkelingen worden gedeeld in de maandbrief naar  
alle ouders. We zijn heel benieuwd hoe deze nieuwe  
ontwikkeling gaat lopen in de school. We hopen dat er  
kinderen zijn die een brief gaan schrijven om in de  
leerlingenraad te komen. 
 
 
Zendingsgeld 
Weet u nog wie Maria en Estevan zijn? De school  
sponsort hen via Dorcas en Woord & Daad. Graag  
brengen wij hen nog even onder uw aandacht. Elke  
week mogen de kinderen hiervoor wat geld meenemen om in het ‘zendingspotje’ in de klas te  
doen. Onlangs ontving school informatie van Woord & Daad, waarin we lazen dat de kosten voor  
onderwijs, uniformen en maaltijden enorm zijn gestegen. Als alle kinderen wekelijks 10 cent  
bijdragen, kunnen we aan onze vaste sponsorbijdragen voldoen. De zendingscommissie realiseert  
zich dat contant geld tegenwoordig spaarzaam is. Daarom bezinnen wij ons op een andere vorm  
van geld inzamelen. Wij houden u op de hoogte. Samen werken we aan een hoopvolle toekomst  
voor kinderen en oma's in armoede! 

Juf Martina en juf Mariëlle 
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Sinterklaasfeest 
Komende maandag hopen we weer met elkaar de Sint en alle Pieten te verwelkomen op het plein 
tussen de Vogelweide en de Houtsnip. De afgelopen 2 schooljaren hebben we de aankomst door 
corona helaas niet kunnen organiseren. De laatste keer dat het nog wel kon, stond De Houtsnip er 
nog niet. De aankomst zal dus iets anders verlopen dan 3 jaar geleden.  
 
Alle kinderen uit groep 1-2 worden deze ochtend rond 8.15 uur in de klas verwacht. De kinderen 
van groep 3-8 kunnen deze morgen buiten blijven. Zij horen van hun leerkracht waar zij zich 
kunnen opstellen tijdens aankomst.  
 
De Sint en Pieten zullen net na 8.30 uur aan de kant van de Ichthusschool het plein opkomen. Zij 
lopen een route over het plein, zodat alle kinderen (ook die van de Emmaschool) de Sint en Pieten 
kunnen zien en verwelkomen. Ouders die willen kijken kunnen dit buiten het hek doen, zodat er 
voldoende ruimte en zicht is voor alle kinderen op het plein. De kinderen van groep 1-2 zullen 
rond 8.30 uur met elkaar naar buiten komen en zich vooraan opstellen langs deze route. Op de 
plattegrond hieronder staat aangegeven waar alle kinderen zich kunnen opstellen. 

 
 
Na de intocht gaan alle klassen 
naar binnen. Alle klassen zullen 
de Sint en zijn Pieten klas voor 
klas gaan bezoeken in de 
gymzaal. De AC zal het tien-
uurtje verzorgen voor alle 
kinderen deze dag. Er zijn in 
groep 5-8 lootjes getrokken. 
Wat is er ontzettend veel werk 
verzet in het maken van een 
mooie surprise! Deze staan 
sinds gisteren allemaal 
opgesteld op het leerplein. 



 
 

 
  6 6 

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

Merellaan 1 
 

 

 
Kerstwandeling door Schoonhoven 

Op zaterdag 17 december 2022 zal er een kerstwandeling georganiseerd door het sfeervolle 
centrum van Schoonhoven plaatsvinden. Tijdens de wandeling loop je langs diverse scènes uit het 
Kerstverhaal. Zo kun je zomaar Maria en Jozef tegenkomen, maar ook keizer Augustus, dansende 
engelen en zingende kinderen en wie weet, zelfs herders met hun schapen! 
Er kan tussen 17:00 uur en 20:00 uur worden gestart, de start is Buiten de Veerpoort. De 
wandeling zal ongeveer een uur duren. 
Deze Kerstwandeling is een gezamenlijk project van alle kerken uit Schoonhoven.  
Heb je nog vragen? Mail gerust! kerstwandeling.schoonhoven@gmail.com  
 
D.V. december/januari 

5 dec. Sinterklaasfeest. 

6 dec. MR vergadering in de Ichthus vanaf 19.30 uur. 

12 dec. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

13 dec. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

23 dec. Kerstviering in alle klassen. 

26 dec. – 6 jan. 
Deze 2 weken is het kerstvakantie. Alle kinderen en collega`s zijn 
dan vrij. 

9-13 jan.  Luizencontrole in alle groepen. 

10 jan. Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. 

11 jan. Inloop groep 3-4 van 8.15-8.30 uur. 

12 jan. 
Inloop groep 5-8 van 8.15-8.30 uur. 
19.00-21.00 uur schoonmaakavond. 

13 jan. Maandbrief 5 verschijnt deze dag. 

17 jan.  20.00-22.00 uur SAR vergadering. 

19 jan. GMR vergadering. 

mailto:kerstwandeling.schoonhoven@gmail.com
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De maandbrief wil ik afsluiten met een lied dat de kinderen gezongen hebben tijdens de 
Dankdagdienst: 

 
 

Dank U voor de wond`ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt 

 
Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 

Amen, amen, amen. 
 

Dank U voor die duizend mooie dingen 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 

 
Dank U voor het zonlicht in de straten. 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank u dat als vrienden mij verlaten. 

U vanuit de hemel naar mij lacht. 
 

Dank U voor het wonder in mijn leven 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat U alles hebt gegeven, 
Dat U alles voor mij hebt volbracht 

 
 
 

Hartelijke groet, 
 

Jaco Vink 
 


