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VOORWOORD
Beste ouders van onze leerlingen,

Allereerst van harte welkom dit nieuwe schooljaar. Wat
een bijzondere start hebben we met elkaar gehad. Een
aantal gezinnen hebben ermee te maken, de andere
niet: corona. Ik had u allen liever op een andere manier
willen contacten en spreken, maar dit is helaas de tijd
waarin wij momenteel zitten. Er zijn inmiddels al
meerdere groepen in quarantaine (geweest). Dit neemt
niet weg dat we ondanks dat met de meeste klassen

WIE ZIJN WIJ?

goed zijn gestart. Het is altijd spannend een nieuw
schooljaar: een nieuwe juf, een nieuwe klas, mogelijk

CONTACT OUDERS

zelfs voor de eerste keer naar school. Wij hopen na deze
turbulente start een gemoedelijk, gezellig maar bovenal

OVERBLIJF

gezond schooljaar tegemoet te gaan. In deze
nieuwsbrief neem ik u mee in een aantal belangrijke
zaken. Het is een flinke nieuwsbrief, maar belangrijk om
te lezen. Hopelijk mag ik u gauw ontmoeten (als we dit
nog niet gedaan hebben).
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Aniela Meertens
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HET TEAM
We zijn dit jaar gestart met een deels nieuw team. Hieronder zal ik de namen, groepen en emailadressen delen van de leerkrachten en overige teamleden:

Over de invulling van groep 4/5 op donderdag en vrijdag hoop ik u na 22 september meer te
kunnen vertellen.

CONCIËRGE
Er zijn een aantal zaken binnen de school waar wij als team niet altijd de tijd voor hebben, maar
die wel gedaan moeten worden. Gelukkig komt vanaf dit schooljaar Hardus van Niekerk ons 4
uur in de week versterken binnen de school.

AANWEZIGHEID
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als directeur op onze mooie school. Dit ben ik
drie dagen. De andere twee dagen werk ik bovenschools als OICT’er. Ik ga samen met
de OICT’ers binnen de stichting aan de slag met het strategisch beleidsplan. Dit
betekent tevens dat ik niet altijd direct of dezelfde dag reageer op uw berichten. Ik
ben bereikbaar via mail, Parro en bij nood via mijn telefoonnummer: 06-25678139.
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Een moderne kleine dorpsschool, waar wij ieder kind zien, echt zien.

CONTACT OUDERS
Het contact zal dit schooljaar voornamelijk via Parro gaan. Eenmalig stuur ik deze nieuwsbrief
ook via de mail toe, maar vanaf de volgende nieuwsbrief kunt u deze vinden in de Parro-groep
‘oudsten’. Dit zorgt ervoor dat u het bericht maar éénmalig krijgt in plaats van in alle groepen
waar uw kinderen mogelijk in zitten. Daarnaast zullen de leerkrachten minimaal één keer,
maximaal drie keer per week een bericht in de Parro-groep plaatsen, zodat u een inkijkje krijgt
in de groep. Dit kan een kort berichtje zijn of een foto met begeleidende tekst.
Alle afspraken (denk hierbij aan tien-minutengesprekken), vrijwilligers vragen en uitjes worden
ook via Parro bericht en gedeeld. Dit is terug te vinden in de Agenda. Alle leerkrachten kunt u

BELANGRIJK:
WIE ZIJN WIJ?

berichten via Parro met een privébericht tussen 07.45-16.30 uur op hun werkdag.

JUF ESMÉE

De afgelopen jaren is het team aardig

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

veranderd. Om u een klein beetje kennis te

Ik hoop nog steeds als bovenbouw leerkracht op de

laten maken met het team zal er iedere

Ichthus, wel met misschien wat meer kennis in mijn

nieuwsbrief een 'wie zijn wij?' zijn.

zak: meer opleidingen, cursussen, verbreding in het

In dit kleine interview zal ik twee vragen

vakgebied. Maar bovenal: nog steeds op de

stellen en één dilemma aan de teamleden

Ichthusschool.

Heb je wel eens een blunder begaan? Zo ja,
vertel.

om hen beter te leren kennen.

Dit keer: Juf
Groep: 7/8

Jaaaa (niet verstaanbaar omdat ze zo hard moest

Esmée

lachen), dat ik ooit voor de klas uit mijn broek ben

2 jaar op de Ichthusschool

gescheurd.

Kernkwaliteit volgens Aniela:

Wat gebeurde er toen?

Enthousiast!!

Ik ging op mijn hurken zitten op een leerlingstoel en
ik was veel te druk verhalen aan het vertellen, met
gebaren enzo. En ik scheurde echt volledig uit mijn
broek. De kinderen kwamen niet meer bij (en ikzelf
ook niet!)
Nooit meer social media gebruiken of nooit meer
een film/serie kijken?
Oh, ehm.. dan denk ik nooit meer social media.
Omdat ik op veel social media ook de dingen van
de serie zie en ik het leuker vind om met iemand
een serie of film te kijken dan alleen op mijn
telefoon.

Aan wie geef jij het stokje door voor de
volgende Wie zijn wij??
Aan juf Mariska!
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OVERBLIJF
We zijn weer begonnen met overblijf. Dit betekent dat uw kind tussen de middag op school kan
blijven. Zij eten om 12.00 uur met de leerkracht en gaan om 12.15 uur tot 12.45 uur naar buiten (bij
slecht weer doen de kinderen binnen activiteiten) onder begeleiding van Dennis, een ouder en een
teamlid. Dennis is een pedagogisch medewerker en samen met het teamlid zullen zij het
pedagogisch klimaat op het plein waarborgen.

Maatjes
Over enige tijd beginnen we ook weer met move mates. Dit houdt in dat leerlingen uit groep 7 en 8
activiteiten bedenken voor de kinderen op het plein. Zij letten er vooral op dat ook de kinderen die
alleen spelen erbij worden betrokken.

Kosten
Onlangs heeft u van mij bericht gehad over de betaling voor het overblijf. De kosten hiervan zijn

€1,-

per dag. Van de inkomsten hiervan worden Dennis, de overblijfouders en leerkrachten betaald. De
laatste twee krijgen een vrijwillige bijdragen. De ouder zoals u mogelijk gewend bent, de leerkracht
omdat zij een pauze opgeven. Omdat er, in verband met het continurooster van vorig jaar door de
corona-maatregelen, een terugbetaal/compensatieregeling wordt getroffen, kan het zijn dat u
bericht krijgt over het terug te ontvangen of te compenserend bedrag. Dit zal enige tijd in beslag
nemen. Zodra de berekening gemaakt is, ontvangt u via Google Forms een vragenlijst wat u met het
teveel betaalde geld wil doen: ontvangen op uw rekening/compenseren, deels doneren en volledig
doneren. Dit geld wordt gebruikt om mooie en goede materialen te kopen voor tijdens de overblijf.

AGENDA:

Maandag 13 t/m vrijdag 17 september: Oudergesprekken (donderdag
Donderdag 16 september: studiedag
Dinsdag 5 oktober: schoolfotograaf
Maandag 4 t/m donderdag 14 oktober: Kinderboekenweek
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober: Herfstvakantie
Aniela aanwezig op school:
Maandag 13, donderdag 16, vrijdag 17 september
Maandag 20, dinsdag 21, donderdag 23 september
Dinsdag 28, donderdag 30 september, vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Woensdag 13, donderdag 14 oktober
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