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Kinderkunstweek 

 

Er worden zoveel mooie dingen gedaan in alle 

klassen. Het thema ‘Bomen in de kunst’ 

spreekt enorm aan, dat is ook te zien in de hal 

en boven. Alle kinderen vullen met hun 

werkstukken samen de boom van papier die 

op de muur is gemaakt. 

 

Vrijdag is de kinderkunstweek afgesloten met 

onder andere een verkoop op het plein.  

Ook zijn er meerdere groepen op stap 

geweest naar het Nollebos. Bomen zijn 

buiten, dus dan is dit logisch. En bovendien 

heel gezellig… Aan bomen buiten valt veel te 

zien, onder de bomen kun je lekker spelen en 

ook gezellig met elkaar eten! Ze hebben 

genoten van het mooie weer, van alles wat 

we buiten zagen en van elkaar. Op Parro is er 

van alles over te zien! 

 

Oekraine actie en Vastenactie 

Wat nemen de kinderen veel flessen mee! 

Elke dag komen er tassen vol bij. 

Vaders/moeder die dat wegbrengen hebben 

er hun handen vol aan… en het levert veel 

geld op voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 

Aan iedereen die flessen meeneemt en 

wegbrengt voor het goede doel: hartelijk 

dank! 

En wat was het prachtig om de kinderen zelf 

in actie te zien, elke ochtend voor de school. 

Een croissantje met koffie om half 9- dat 

zouden we altijd wel willen, hoorden we 

ouders zeggen. En dan ook nog een gewassen 

fiets of auto, zelfgebakken koekjes en cake en 

nog veel meer! We vinden het fantastisch om 

de ideeën waar de kinderen zelf mee komen, 

samen uit voeren. We zijn daar ook zeker nog 
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niet klaar mee, dus houdt u Parro goed in de 

gaten. Heel veel dank voor uw bijdragen. We 

zullen u op de hoogte houden van wat we 

ermee ophalen voor Oekraine. Er is al meer 

dan 500 euro opgehaald en dat is slechts een 

tussenstand. Na groep 8 komen deze week 

weer andere groepen in actie! 

Tot Pasen sparen we ook voor de goede 

doelen van de Vastenactie. Want niet alleen 

de vluchtelingen uit Oekraïne hebben hulp 

nodig. We sparen deze weken ook voor hulp 

aan Syrische vluchtelingen in Libanon. En voor 

het aanleggen van waterpompen en zaaigoed 

voor de Maya’s in Guatemala. We hopen dat 

het u lukt om de kinderen wat geld mee te 

geven voor het spaardoosje in de klas! 

 

 

Uit het team 

Voor de voorjaarsvakantie namen kinderen en 

ouders afscheid van juf Inge. Dus nu hebben 

we een vacature. Dat wil zeggen, tot de 

zomervakantie verandert de situatie niet: juf 

Laura vervangt juf Inge in groep 4. Misschien 

zag u de advertentie van Onze Wijs, waar ook 

de Ichtusschool wordt genoemd. Wij houden 

u op de hoogte en hopen een fijne juf of 

meester te vinden die na de zomervakantie 

kan starten. 

Tevredenheidsonderzoek 

Heeft u er al aan gedacht om dit onderzoek in 

te vullen? Hartelijk bedankt! Bent u het 

vergeten? Gelukkig, het kan nog. Meedoen is 

anoniem en we vinden uw mening heel 

belangrijk! 

klik hier! 

Teamdag 16 maart: wat we leerden. 

Een vrije dag voor de kinderen betekent voor 

ons als team juist heel hard werken, maar dan 

anders! 

Wij werken al voor het tweede jaar aan de 

versterking van ons leesonderwijs met de 

aanpak LIST (Lezen Is Top). Daarvan zien we 

nu de resultaten. Kinderen zijn echt veel meer 

gaan lezen, dat is het allerbelangrijkste doel. 

We zien aan de toetsen die we afnemen, dat 

veel kinderen goed ontwikkeld zijn op 

leesgebied. We krijgen ook beter in beeld 

welke kinderen er extra ondersteuning nodig 

hebben. Hoe die ondersteuning eruit ziet, 

daar hebben we het op de studiedag over 

gehad. Het onderwerp dyslexie is besproken 

en onze aanpak voor kinderen met (een 

vermoeden van) dyslexie hebben we goed 

onder de loupe genomen. 

In de middag hebben we naar een ander 

speerpunt gekeken: beter rekenonderwijs. 

Rekenen is soms een lastig vak, omdat je 

zoveel keuzemogelijkheden hebt in hoe je een 

som aanpakt. Wat is de strategie die we een 

kind willen aanleren. En hoe doen we die het 

beste voor? We hebben samen geoefend met 

een lastige les uit groep 8 en weer even in de 

schoolbanken gezeten om te voelen hoe het 

is om les te krijgen. 

Kortom, een dag waar onze kennis is vergroot 

en de kinderen profijt van zullen hebben! 

Namens het team, 
 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool 

 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/YVMSJZ6

