
  berICHTUS 12  8 april 2022 

 

 

Lente; een nieuw begin 

De dagen worden langer, soms is het opeens 

verrassend warm (en dan weer even niet)- 

kortom, de lente is begonnen. Bij de 

christelijke feesten hoort Pasen d. De start 

van nieuw leven. Wij maken daar altijd een 

gezellig feest van. Kinderen werken samen 

aan ‘paasknutsels’ met alle groepen door 

elkaar. Jong en oud helpen elkaar en dat 

werkt zo verbindend! We houden een 

paasviering met liedjes, toneel, gedichten en 

dans. We eten samen en daarna is er nog een 

speurtocht met zoekopdrachten in de 

binnenstad.  

U kreeg er al een berichtje over op Parro. Dit 

paasfeest vieren we op 14 april. 

 

Na 14 april hebben we een lang weekend en 

hoeven de kinderen pas op 19 april weer naar 

school te komen! 

In actie! 

Wat mooi dat er zoveel actie is geweest in de 

afgelopen weken en wow, wat is er veel geld 

opgehaald. Sponsorloop, auto’s wassen, 

cakejes bakken, koffie schenken, fietsen 

poetsen, popcorn bakken, kleedjesmarkt, 

flessen inzamelen en nog veel meer; teveel 

om op te noemen! Het mooie bedrag van 

3196,80 euro is gestort op Giro 555. 

Ook spaarden we in de spaardoosjes van de 

Vastenactie. Gul gegeven, veel te tellen en 

een prachtige opbrengst: 756,66 euro. 

Dit hoort bij Pasen: de tijd voor Pasen was 

vroeger in de christelijke traditie ook een 

vastentijd (net als de Ramadan). Nu wordt dit 

vooral gebruikt om stil te staan bij anderen 

die hulp nodig hebben. De opbrengst van de 

doosjes zullen we nog doorgeven! 

 

De Ichtusschool, daar zit muziek in! 

Deze week is het de week van de muziek. En 

muziek maken, dat kunnen wij! In alle 

groepen wordt het lied Ik en Jij aangeleerd. 

Daar maken we ons eigen lied van met van 

elke groep een bijdrage. Juf Naomi plakt alles 

bij elkaar tot een geheel en dat delen we 

later. 

Thuis het liedje ook eens horen en oefenen? 

Kijk op deze link via Youtube; 

https://www.youtube.com/watch?v=l892guo

mKiM&t=28s  

https://www.youtube.com/watch?v=l892guomKiM&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=l892guomKiM&t=28s
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Ziek en geen vervanging 

Ter herinnering, want dit hebben we eerder 

gedeeld: we hebben in heel Nederland nog 

steeds te maken met een lerarentekort. Dit 

betekent dat als een leerkracht niet kan 

werken, we lang niet altijd vervanging 

hebben. Wat betekent dit voor u? 

Kijk elke ochtend voor uw kind naar school 

gaat even op Parro en op de mail. Bij ziekte 

weten we vaak ’s morgens pas dat er een 

probleem is. Kunnen we het niet oplossen, 

dan sturen we een bericht via Parro en mail 

en vragen we u om zelf opvang te regelen. 

Dat is niet leuk en altijd erg vervelend om te 

moeten beslissen. In de afgelopen week is dit 

wel drie keer nodig geweest!  We hopen op 

uw begrip en medewerking! En op gezonde 

leerkrachten…. 

 

MR vergadering 11 april 

De medezeggenschapsraad van onze school 

bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 

Wij werken hierin samen met Het Vlot. 

Barend de Lange neemt deel als ouder van de 

Ichtusschool. Juf Jolanda en juf Loes zijn er als 

vertegenwoordigers van het personeel. De 

MR geeft advies of stemt in met beleid. De 

beleidsstukken worden in de MR gedeeld en 

besproken. 

Maandag vergadert de MR in elk geval over: 

• Veiligheid op school 

• De kwaliteit van ons onderwijs 

• De financiën 

Uit het team 

We hebben te maken met zieken binnen het 

team en gelukkig ook met ontzettend 

behulpzame collega’s die regelmatig een dag 

extra werken. Zonder hen was het nog veel 

vaker voorgekomen dat we een klas niet 

konden lesgeven.  

Juf Francis wordt vervangen door juf Laura en 

juf Matthea. Deze vervanging zal naar 

verwachting nog langere tijd duren. 

Juf Carmen wordt vervangen door juf Mirjam 

en juf Elke. We kijken in de komende weken 

hoe het gaat en hoe we langzamerhand weer 

opstarten. 

 

We hebben een nieuw logo! 

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! 

Namens het team, 
 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool 

 

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

