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 VOORWOORD
Beste ouders van onze leerlingen,

 

De herfst is begonnen. De bladeren vallen van de bomen

en het knusse gevoel is bij ons al aanwezig. Heeft u al

gezien dat de thematafel bij de onderbouwhal is

aangekleed?

De gezelligheid was vooral te zien tijdens de

workshopmiddag van woensdag 27 oktober. Wat hebben

we het leuk gehad.  Hieronder een kleine collage van de

activiteiten. 

 

Veel leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

Aniela Meertens
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Hallo allemaal!

Heel graag wil ik mij aan jullie voorstellen omdat ik vanaf 1 januari samen met juf Charlotte in

groep 4/5 mag gaan werken.

Ik ben Tosca van Elsen, ben 43 jaar en woon samen met mijn man Alex en onze 3 kinderen Jana

[14], Lisan [12] en Sep [7] in Vleuten. En om het helemaal compleet te maken hebben we ook

hond Sjors waarmee ik altijd graag ga wandelen. Verder houden we in ons gezin van op

vakantie gaan en vind ik het heerlijk om een lekker dik boek te lezen.

Momenteel werk ik op een school bij mij in de wijk.

Ik ben gestart met werken als juf/RT-er in Rotterdam Zuid, daarna in Maarssen, in Utrecht op

de Taalschool en nu op Jenaplan Zonnewereld.

Tussendoor hebben we met ons gezin een kleine 3 jaar in Hamburg gewoond waar ik op een

Duits kdv [Kita] heb gewerkt en op de Nederlandse school als juf en IB'er.

Als extra bagage heb ik de opleiding Kindercoach afgerond en RT-IB.

Zoals jullie lezen; met kinderen werken staat centraal voor mij.

Ik kijk er heel erg naar uit om op de Ichthusschool te mogen komen

werken en jullie te ontmoeten.

Tot gauw,

Tosca

_______________________________________________________________________

Beste kinderen en ouders,

 

Mijn naam is Menno Bosma en ik ben 44 jaar. Ik ben getrouwd met Margo en samen hebben we

twee kinderen, Ellen van 18 jaar en Ivar van 16 jaar. Mijn hobby's zijn hardlopen, fitness en

lezen. Ik ben 18 jaar geleden begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs op een

praktijkschool in Hoofddorp en de laatste 14 jaar heb ik gewerkt op de Antoniusschool in

Kudelstaart. Daar stond ik voor de klas, verzorgde de lessen bewegingsonderwijs en was

gedragsspecialist. Ik heb een fantastische tijd gehad in Kudelstaart, maar ik was toe aan een

nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb ik gevonden als jongerenwerker in gemeente de Ronde

Venen in combinatie met een aantal dagen als gymleerkracht. Vanaf november start ik op de

donderdag bij jullie op De Ichthusschool en op de vrijdag bij basisschool de Schepershoek in

Breukelen.

Ik hoop snel een keer kennis met jullie te maken!

 

Groeten,

 

Menno
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VOORSTELLEN



Een moderne kleine dorpsschool, waar wij ieder kind zien, echt zien.

BELANGRIJK:
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KERSTVIERING

POVO-AVOND GROEP 8
Groep 8 gaat na dit schooljaar naar de middelbare school. Een spannende tijd en voor we het

weten is het zover. Er komt veel kijken bij deze overgang en om u als ouder te informeren houden

we een PoVo-avond op maandag 22 november van 18:00-19:00 uur voor de ouders van groep 8. 

IDit jaar hopen we met iedereen kerst te kunnen vieren: kinderen, ouders en school. Zoals u heeft kunnen lezen,

hebben wij gekozen voor een kerstmusical. We zijn in overleg om dit gezamenlijk met de kerk op te zetten. Wij

hopen dat de maatregelen het toelaten om samen het feest van het Licht te mogen vieren. Wilt u thuis met uw

kind(eren) bespreken of zij mee willen doen aan de musical? 

KOSTELOOS MATERIAAL
Sinds kort hebben we mooie

bakken met kosteloos materiaal.

Heeft u thuis eierdozen, wc-

rollen of ander kosteloos

materiaal over? Lever dit dan

a.u.b. in bij de recyclemuur

(ingang van de onderbouw).

Onze school leidt niet alleen onze kinderen op tot echte wereldburgers, maar ook studenten

tot toekomstige leerkrachten. Dit schooljaar hebben we meerdere stagiaires. 

In groep 4/5 loopt Sander stage. Sander is tweede jaars student. Hij loopt op maandag stage

bij Charlotte. 

In groep 6 loopt Gwen stage. Gwen zit in haar eerste jaar. Zij loopt op donderdag stage.

In groep 7/8 loopt Lars stage. Lars zit ook in zijn eerste jaar en is ook op donderdag in de

school te vinden. Naast de vaste stagedag elke week hebben de stagiaires ook meerdere

stageweken. Zij zijn dan een volledige week op school. 

In het eerste jaar loop je stage in een klas, doe je wat lessen en ga je in gesprek en doet

observaties in andere klassen. Want hoe werkt het nou eigenlijk op een school? Sander doet in

zijn tweede jaar meer les geven en gaat daarbij in gesprek met directie en IB. 

STAGIAIRES



Alleen ben je sneller, samen kom je verder
 

BELANGRIJK:
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Ben je nieuwsgierig van aard? 

Ja

Vertel?

Ik wil graag altijd alles weten. En als ik iets niet

weet, zoek ik het ook uit. Dat kan soms best veel tijd

in beslag nemen voordat ik het antwoord heb. 

Ben je dus ook leergierig?

Ja, dat denk ik wel. Ik geef niet snel op voordat ik

iets weet. 

Waarvan word jij super-enthousiast?

Ik word enthousiast van dingen organiseren en

regelen. 

Wat heb je ooit geregeld/geörganiseerd? En

waar ben je heel trots op?

Feestjes en activiteiten op school (kerst, sinterklaas,

kamp etc.) Op kamp vorig jaar ben ik het meest trots,

dat was echt het leukste wat ik heb geörganiseerd.

Ik heb het helemaal alleen geörganiseerd en het

opzoeken vond ik heel leuk, en dat het een succes

was is heel leuk natuurlijk.

Je woont op de 96ste verdieping van een flat

zonder lift of al je digitale communicatie moet

vanaf nu via handgeschreven brief?

Dan denk ik toch op de 96ste verdieping wonen.

Echt? Ja,alhoewel dat best hoog is. Ik kan heel slecht

zonder mijn telefoon en veel contact met mensen via

telefoon en het opzoeken.. kan ik niet zonder! 

Aan wie geef jij het stokje door voor de volgende

Wie zijn wij??

Aan juf Mariska

JUF VERENA

De afgelopen jaren is het team aardig

veranderd. Om u een klein beetje kennis te

laten maken met het team zal er iedere

nieuwsbrief een 'wie zijn wij?' zijn. 

In dit kleine interview zal ik twee vragen

stellen en één dilemma aan de teamleden

om hen beter te leren kennen. 

Dit keer: Juf Verena

Groep: 6

Eerste jaar op de Ichthusschool

Kernkwaliteit volgens Aniela: Adrem!

WIE ZIJN WIJ?

REMINDER: BETALING
Wij willen u nogmaals herinneren aan het

betalen van de vrijwillige bijdragen.

Zonder deze kosten kunnen er helaas

minder activiteiten plaatsvinden. 

Daarnaast een reminder voor het betalen

van het overblijf. Wilt u mij per mail laten

weten als u mogelijk geld terugkrijgt i.p.v.

moet betalen (als u dit nog niet heeft

gedaan)?



AGENDA:
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Dinsdag 16 november: studiedag (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 22 november: PoVoavond groep 8 ouders

Woensdag 24 november: Techniekmiddag

Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest

Aniela aanwezig op school (altijd bereikbaar op 06):

Dinsdag 9 (v.a. 13.00 uur), vrijdag 12 november

Maandag 15, dinsdag 16, donderdag 18 november

Maandag 22, dinsdag 23, donderdag 25 november

Dinsdag 30 november, donderdag 2 en vrijdag 3 december

Maandag 6, dinsdag 7, donderdag 9 december

Maandag 13, dinsdag 14, donderdag 16 december
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MR/OR/TEAMAVOND + QUICKSCAN GLANSTECHNIEK
Afgelopen maandagavond zijn alle leden van de MR, OR en het team bijeengekomen. Tijdens

deze avond hebben we de rechten en plichten van de MR en OR besproken. Vooraf hebben

we de quickscan Glanstechniek afgenomen bij de oudergeleding. Die hebben we besproken

tijdens deze avond. Hieruit zijn de volgende punten gekomen:

- De oudergeleding voelt zich welkom en veilig bij de leerkracht

- We leerkracht vraagt naar mijn verwachtingen tijdens de kennismakingsgesprekken

- We gaan kijken naar hoe we ouders meer kunnen informeren over uw effect bij het onderwijs

van uw kind(eren).

Wij willen vanzelfsprekend ook uw mening hierin weten. Binnenkort zult u een uitnodiging

ontvangen voor het invullen van de vragenlijst. Hierover volgt een apart bericht via Parro. 

EU-SCHOOLFRUIT
Gezonde voeding is primair de verantwoordelijkheid van u als ouders. Wij als school willen

daarin graag ondersteunen. Dit schooljaar beginnen we weer met het EU-Schoolfruit. Vanaf

15 november wordt er 3 keer per week fruit/groente aangeboden op school voor alle kinderen. 

Wij kiezen er dan ook voor om drie vaste groente/fruitdagen te hanteren. De overige twee

dagen willen wij adviseren ook groente of fruit mee te geven, maar dat staat u als ouder vrij. 

Waarom vinden wij het als school belangrijk?

Wij leren de leerlingen graag gezonde en goede gewoontes aan.

Het is gezond. Groente en fruit bevatten veel vezels, vitaminen en mineralen.

Een gezonde leefstijl hangt samen met betere schoolpresentaties. 

Praktisch

In de bijlage ontvangt u extra informatie over EU-schoolfruit en de vraag om u aan te melden

als fruitvader of groentemoeder. 








