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Feest van juf Greet 

Clowns, olifanten, acrobaten en 
leeuwentemmers: ze waren er allemaal die vrijdag 
voor de herfstvakantie. Voor juf Greet natuurlijk 
een geweldige manier om afscheid te nemen van 
zoveel jaren in het onderwijs, maar ook voor alle 
kinderen was het een dag om nooit te vergeten! 
Dank aan de ouders die ons hierbij hielpen en de 
goede organisatie van Circus op School. 

 

Mad Science 

“We weten allemaal dat het geen goed idee is om 
je vingers in het stopcontact te steken, want ons 
lichaam geleidt elektriciteit. Maar welke 
materialen zijn nog meer goede geleiders? We 
testen het met behulp van een plasmabol. We 
maken een menselijke stroomkring en gaan 
vervolgens over op het ‘echte werk’: testen hoe je 
een energiebron, een apparaat en geleiders met 
elkaar moet verbinden om stroom te creëren. Lukt 
het jou om een lampje te laten branden?” 

Zomaar een stukje tekst 
van de website van MadScience, waarmee we dit 
jaar in alle groepen prachtige lessen Natuur en 
Techniek geven. Van groep 1 tot en met 8 krijgen 
alle kinderen lessen van de ‘professoren’ van 
MadScience en dat is leren door te zien, te doen 
en vooral te ervaren.  Hiermee hebben we niet 
alleen mooie lessen maar werken we als school 
ook aan een doorgaande leerlijn voor het vak 
Natuur en Techniek. 

Sport en Spel na schooltijd; doe mee! 

Vijf studenten Sportkunde komen onder 
begeleiding vanaf volgende week naschools sport 
en spel aanbieden! Voetbal, basketbal of een spel 
dat de kinderen zelf graag willen. Direct na 
schooltijd op maandag en dinsdag. Je hoeft je er 
niet voor op te geven, je mag gewoon meedoen 
en het is helemaal gratis.  

 

 
 
Van CITO naar IEP: hart en handen 
 
In de vorige berICHTUS stond dat we dit jaar 
gebruik  maken van het IEP leerlingvolgsysteem. 
Dit is een verandering waar alle kinderen vanaf 
groep 3 mee te maken krijgen. U als ouders dus 
ook. 
  
Waarom de verandering?  
Een onafhankelijk leerlingvolgsysteem 
(bijvoorbeeld CITO of IEP) is in Nederland op alle 
basisscholen verplicht. Daarmee meet je elk half 
jaar hoe een kind zich heeft ontwikkeld. Als school 
weet je dan wat de volgende stap is, het nieuwe 
doel om aan te werken. Op onze school vinden wij 
het belangrijk dat een kind daar ook zelf iets van 
begrijpt: aan welke doelen ga je werken en wat 
heb je daarbij nodig? Dat is de eerste reden om 
over te stappen naar het IEP leerlingvolgsysteem, 
want daar is IEP heel sterk in. De afkorting IEP 
staat voor Inzicht in Eigen Profiel. Kinderen krijgen 
heel concreet te zien wat ze al goed kunnen en 
wat er nog beter kan. De nadruk ligt daarbij niet 
op het vergelijken met andere kinderen, maar op 
je eigen ontwikkeling. Dit past bij onze schoolvisie. 
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Een tweede reden is dat er naar meer gekeken 
wordt dan lezen, taal en rekenen. Want, zeggen 
wij en IEP: een kind is meer dan taal en rekenen! 
In de maand november vullen alle kinderen van 
groep 3 tot en met 8 een vragenlijst in over 
zichzelf. Hoe leer jij het beste, hoe ben jij als je 
samenspeelt met andere kinderen, hoe ga je om 
met je emoties.  
 
In de maand november wordt voor de eerste keer 
met de IEP gewerkt. Kinderen van groep 3 tot en 
met 8 vullen de module ‘Hart en Handen’ in, 
waarmee we de bovengenoemde vragenlijst 
bedoelen. In de gesprekken die we in november 
plannen (niet verplicht, maar op verzoek) kunnen 
we het ook hebben over deze vragenlijst. Houdt u 
Parro in de gaten om een gesprek in te kunnen 
plannen tussen 22 november en 3 december. 
De kinderen van groep 8 maken daarnaast ook de 
taal-, reken- en leestoetsen als aanloop naar het 
schooladvies. Voor hen geldt dat er een 
adviesgesprek is in januari/februari. 
 
En de kinderen in groep 1 en 2? Daar nemen wij 
geen toetsen af, maar observeren het hele jaar 
door hoe het gaat. In januari en februari leggen 
we dit vast in de KIJK. 
 
Lerarentekort: ook bij ons. 
 
Als een meester of juf zich ziekmeldt, is er vrijwel 
nooit meer een invaller beschikbaar. Soms kunnen 
we het binnen de school oplossen. Iemand werkt 
een dag extra of we kunnen iets schuiven. Dit 
vraagt veel van ons team, maar als het kan doen 
we het. Het is in de afgelopen weken al een aantal 
keer gebeurd. 
 
Als het niet lukt, betekent het dat we een groep 
een of zelfs meer dagen geen les kunnen geven. 

Dit vraagt veel van u, want we kunnen dit soms 
pas op het laatste moment doorgeven. Het is dus 
nodig om elke dag te weten wie u als noodopvang 
kunt vragen voor uw kind. 
Hoe geven wij dit door? 
Zodra duidelijk is dat er geen school is voor uw 
kind, krijgt u een bericht via Parro. Zet op uw 
telefoon het liefst de meldingen aan. Dan ziet u 
het gelijk.  
Komt uw kind toch naar school, dan bellen we u 
om uw kind weer op te halen. Alleen in uiterste 
nood kunnen we uw kind in een andere groep 
opvangen.  
Dit zijn geen berichten die je als school graag 
schrijft. We hopen dat u begrijpt hoe hoog de 
nood is en rekenen op uw medewerking hierin! 
 
 
Data november 
 
Op 25 november hebben alle kinderen vrij, wij 
houden dan een studiedag. Goed lees- en 
rekenonderwijs wordt onze focus die dag. 
 
Tussen 22 november en 3 december kunt u een 
oudergesprek inplannen (groep 1 tot en met 7), 
voor als u tussentijds vragen heeft. Het kan ook 
zijn dat de leerkracht u uitnodigt. Houdt Parro 
hiervoor in de gaten. 
 
Niet vergeten: de ouderbijdrage 
 
We zijn volop bezig met het voorbereiden van 
Sinterklaas en Kerst…dus we gebruiken het geld 
van uw ouderbijdrage volop. U heeft er nog niet 
aan gedacht om dit te betalen? Dan vragen we u 
om dit zo snel mogelijk te doen. Het richtbedrag is 
25 euro per kind per jaar. Zet u bij de betaling de 
naam en groep van uw kind. Alvast erg bedankt! 
De bankgegevens zijn NL 76 RABO 0312 2195 

71,t.n.v. ONZE WIJS. 

Het team van de Ichtusschool. 
Namens hen, 
Jeanette van Loo, directeur. 
 
 

 


