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 VOORWOORD
Beste ouders van onze leerlingen,

 

Het is alweer de vierde nieuwsbrief die u ontvangt over het

wel-en-wee op onze mooie school. Wij proberen u, in tijden

van minder in de school mogen en kunnen komen, op deze

manier een inkijkje te geven wat er achter de schermen

gebeurt. Net als in de klassenparro. Helaas voorzien wij

weer strengere maatregelen. Vandaar kopje 'corona'. Wij

hopen allen gezond te mogen blijven en daarnaast op een

zo goed mogelijke manier goed onderwijs te kunnen bieden

en nog steeds waar nodig toegankelijk te zijn.

 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Aniela Meertens
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Zoals u op de nodige nieuwszenders, -pagina's en -websites kan lezen gaan de

besmettingscijfers niet naar beneden. Wij hopen allen dat wij gewoon onderwijs kunnen geven

aan al onze leerlingen en dat het zo ver mogelijk bij ons vandaan blijft. De realiteit laat alleen

anders zien en de vraag is niet meer 'of' maar 'wanneer' wij de piek hebben op onze school. 

Tot die tijd genieten we van en met elkaar, dat is ook de reden dat wij nog niet in alle

adviezen mee zijn gegaan. Afgelopen dagen zijn er steeds meer berichten uitgegaan over de 

 mogelijk verplichte maatregelen: mondkapjesplicht, QR-codes, 2G, 1,5 meter afstand houden,

scholen eerder sluiten. Binnen het team hebben wij het gesprek over wat er mogelijk kan

gebeuren en welke stappen wij hierbij zullen zetten. Wij zien het ook het liefst anders, maar

hebben te maken met verplichtingen en maatregelen vanuit de overheid. Wij zullen waar 

nodig per situatie bekijken wat mogelijk is (denk bijvoorbeeld aan externe in de school

voor extra begeleiding). Wij zullen u hierover zo tijdig mogelijk informeren.

N U M M E R  4  2 0 2 1

I C H T H U S  I N F O  |  N U M M E R  4  |  2 0 2 1 - 2 0 2 2

CORONA

TERUGBLIK STUDIEDAG
16 november j.l. hebben wij een studiedag gehad. 

Deze dag stond in het teken van de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. 

Hiervoor gebruiken we de methodiek De Vreedzame School. Vanwege de wisseling de

afgelopen jaren binnen het team was het nodig om te kijken naar de basis van deze methodiek,

wat de methode biedt en of dit (nog) bij ons past. Dit zullen wij in het aankomend jaar verder

bekijken en wellicht volgend jaar oppakken in een ontwikkelteam (leerteam).

Daarnaast heeft iedereen een AVG E-learning gemaakt en

hiervoor het certificaat gehaald. Daar zijn we erg trots op!

BLADBLAZER GEZOCHT!+KERSTVERSIERING
Zoals u mogelijk al heeft gezien, ligt het plein vol met (natte) bladeren. Wie van u heeft

mogelijk een bladblazer te leen? Zo kan meneer Hardus het plein veilig en schoon maken.

Heeft u een bladblazer en mogen we die een tijdje lenen? 

En heeft u kerstversiering over dat wij kunnen gebruiken voor onze gangen? Wilt u dit dan

aangeven bij juf Aniela. Alvast grote dank!

LEERLINGEN OP HET PLEIN
Wij zien steeds vaker dat er leerlingen erg vroeg op het schoolplein staan. Soms al om 07.45

uur. Het is van belang dat u weet dat wij niet verantwoordelijk zijn als er iets gebeurt met de

leerlingen. Wij vragen dan ook om de leerlingen pas op z'n vroegst om 08.10 uur op het

schoolplein te laten zijn. Dit ook op oog met het regelen van bepaalde zaken die de leerlingen

nog niet mogen zien (denk bijvoorbeeld aan schoenzetten). Alvast bedankt.



Alleen ben je sneller, samen kom je verder
 

Kinderzwerfboek-station bij Ichthusschool!
Vanaf januari 2021 komt er bij de Ichthusschool, Baambrugge een

Kinderzwerfboek-station te staan. Een kast vol met kinderzwerfboeken. Je

kan hier een boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven

te sturen. Of je kan een eigen boek brengen dat een ander kind mag

lezen. Er zijn ook zwerfstickers te vinden.

Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke

boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken

met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze

gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven.

Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations,

wachtruimtes, buurthuizen, etc. 

Voor meer informatie en het bestellen van zwerfstickers:

www.kinderzwerfboek.nl. 

BELANGRIJK:
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LEZEN
Vanuit de NPO-gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld hebben we de mogelijkheid om in te

zoomen en materialen én mankracht in te huren om de achterstanden vanuit de coronatijd te beperken. Wij

hebben gemerkt dat vooral op sociaal emotioneel en het taalgebied de meeste winst te halen is.

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zijn er in deze tijd moeilijk te krijgen, maar materialen

des te meer. Om het leesonderwijs op de Ichthusschool te verbeteren en vooral de motivatie aan te

wakkeren, zijn we bezig met het opfrissen van onze bibliotheek. Alle boeken worden bekeken en

beoordeeld of ze in onze bibliotheek mogen blijven. Daarnaast wordt de schoolbieb vernieuwd met nieuwe

kasten, heel veel nieuwe boeken en er worden fatboys geplaatst om relaxt te kunnen lezen. Daarnaast

hebben we een samenwerking met de Bibliotheek Abcoude en wordt er om de zoveel tijd twee boeken per

leerling opgehaald uit de bibliotheek en mogen de kinderen daarin lezen. Meer hierover kunt u hier lezen:

https://www.debibliotheekopschool.nl/home.html

KINDERZWERFBOEKEN-STATION

http://www.kinderzwerfboek.nl/


Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest

Vrijdag 23 december: iedereen vrij, kerstvakantie!

Aniela aanwezig op school (altijd bereikbaar op 06):

Dinsdag 30 november, donderdag 2 en vrijdag 3 december

Maandag 6, dinsdag 7, donderdag 9 december

Maandag 13, dinsdag 14, donderdag 16 december

Dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23 december

AGENDA:
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KERST

SINTERKLAAS

Na de persconferentie van vanavond hopen wij u

meer te kunnen vertellen over hoe we de

kerstmusical vormgeven. We zijn al verschillende

scenario's aan het bekijken. Wordt vervolgd...

Wij zijn wel blij te mogen vertellen dat wij met

dank aan stichting OOO nieuwe kerstbomen

mogen aanschaffen. De school zal er in 

ieder geval prachtig uit komen te zien. 

Sinterklaas is weer in het land en dat is te merken. De

gezellige liedjes, de pepernotengeur en vooral de versiering.

Alleen wat een gekke pieten zijn er bij ons langs geweest?

We waren allemaal al helemaal ingesteld op rommel, maar

dat was er niet. Er stond geen stoel verkeerd..... maar,

ohnee! Waar zijn de schoenen gebleven? De hele school in

rep en roer: alle schoenen zijn verdwenen. Op zoek dan

maar! Gelukkig heeft iedereen zijn of haar schoen gevonden

mét een lekkere chocoladeletter. Dat was smullen zeg! 

HULP GEVRAAGD*
Onder voorbehoud van de persconferentie willen

wij ouders vragen om ons te helpen met het

volgende. Meld u aan via mail/app bij Aniela:

- Schoolplein schoonmaken (zie bericht bladblazer)

- Boekenkasten in elkaar zetten

- Boekenkasten halen

- Hulp bij het versieren van de school

- Kerstversiering gangen

Groep 3 heeft een Sinterklaas uitje gehad. 

Zij zijn naar het huis van Sinterklaas geweest. 

Daar hebben zij een mooie hoed versierd,

geluisterd naar het Sinterklaasverhaal, een

rondleiding gekregen en uiteindelijk ook nog

Sinterklaas ontmoet.  Wat een feest!

En als echte hulppieten maakt groep 3 iedere week

in groepjes pepernoten. Ruikt u dat buiten ook? Wij

krijgen er ontzettende trek van!

H E T

S I N T E R K L A A S
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