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De komende periode zijn er zoveel jarigen
dat we het overzicht verplaatst hebben.
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Laatste nieuwsbrief 2017-2018
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Elf edities boordevol informatie zijn er dit schooljaar
weer verschenen en ook in deze laatste editie treft u het meest actuele nieuws aan. Tevens blikken we alvast vooruit
naar de eerste weken na de vakantie. Ik heb de nieuwsbrief de afgelopen jaren met plezier gemaakt en draag het
stokje vanaf volgend schooljaar over. Jeannette Noordman.

Welkom
Na de zomervakantie starten Magali Linckens, Jurre Kleinlugtenbeld, Jelle Sohns en Amber Kleinlugtenbeld op cbs
Ichthus. Lex Winters sluit aan bij groep 6. We wensen hen en hun ouders een hele fijne tijd op onze school!

Juf Milou
We vinden het heel fijn om in deze nieuwsbrief te kunnen melden dat Milou Boers 13 juli wordt ontslagen vanuit Het
Roessingh en dat ze thuis verder kan werken aan haar herstel door het volgen van fysiotherapie en logopedie. Wel is
het zo dat ze sneller vermoeid is en soms last heeft van hoofdpijn. De komende tijd zal uitwijzen in hoeverre ze
prikkels aan kan. Een prachtig bericht zo vlak voor de zomervakantie!

Taal Actief/ Kwink
Volgend schooljaar starten we met twee nieuwe methodes: Taal Actief om ons taalonderwijs een flinke impuls te
geven en Kwink is een (digitale) methode die we inzetten t.b.v. sociaal- en emotionele vorming en anti-pest gedrag.

Cursus toetsenbordvaardigheid
Voor de cursus toetsenbordvaardigheid hebben zich zeven leerlingen van de huidige groep 5 opgegeven. Wanneer
uw kind volgend jaar in groep 7 of 8 zit en u overweegt om hem/ haar toch nog te laten deelnemen, dan is opgave
(tot uiterlijk 17 juli 2018) mogelijk via directie@ichthuslemele.nl

Open Podium
Vanaf komend schooljaar vervangen we de maandvieringen door een Open Podium. Over de exacte invulling wordt
op dit moment nog overlegd. Het is de bedoeling dat we onze leerlingen een podium willen bieden om hun talenten
te laten zien, presenteer- en acteerervaring op doen. Uiteraard zijn er daarnaast natuurlijk ook nog de vieringen
rondom de christelijke feestdagen.

Formatie 2018-2019
U heeft vorige week het overzicht ontvangen. Het is nog niet bekend wie de leerkracht voor groep 4-5 wordt,
evenmin wie de vervanging van Milou in groep 8 op zich neemt. De sollicitatieprocedure loopt momenteel. Zodra we
meer informatie hebben, hoort u dit z.s.m. van ons. Dit kan mogelijk ook in de laatste week van de vakantie zijn.

Afscheid collega’s
Floris Meerveld is vanaf het schooljaar 2018-2019 twee dagen in dienst van Floreant als vaste pooler (invaller).
Daarnaast zal hij onze school op diverse terreinen nog ondersteunen (zie ook het onderwerp ‘werkdrukgelden’). We
komen hem dus nog regelmatig tegen. Van hem nemen we, als groepsleerkracht, na de zomervakantie afscheid.
Carola Dubbink verlaat cbs Ichthus en op 20 juli is er na de fietstocht gelegenheid om afscheid van haar te nemen.
Carola gaat volgend jaar aan het werk bij SCOT, een schoolorganisatie in Twenterand. Veel succes!

Werkdrukgelden
Vanaf komend schooljaar komt er geld beschikbaar voor de vermindering van de werkdruk. Met het team hebben
we gekeken hoe we deze gelden in kunnen zetten. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een vakdocent
bewegingsonderwijs in te zetten die het hele schooljaar op donderdag aan de groepen 3 t/m 8 bewegingsonderwijs
geeft in de gymzaal. Daarnaast wordt Floris ongeveer 25 dagen ingezet om het team te ondersteunen, zowel ter
vervanging in de groepen als in de rol van organisator van activiteiten. Vaak ontbreekt het aan tijd om een activiteit
eens anders of wat grootser aan te pakken. Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 wordt geëvalueerd of de
inzet van de gelden op deze manier hebben geleid tot werkdrukvermindering en meer tijd voor de collega’s om hun
lessen goed/ anders voor te bereiden.

Afscheid groep 8
Nog even en dan is het zover: groep 8 verlaat cbs Ichthus. Op maandag 16 juli nemen we officieel afscheid van hen.
Altijd weer een bijzonder moment, na zoveel jaren op de basisschool. Ze voeren ‘s middags om 13.00 uur de musical
‘De Trein’ op voor de overige leerlingen in De Schakel. Belangstellenden nodigen we hierbij ook van harte uit. De
leerlingen hebben voor de afscheidsavond uitnodigingen meegekregen. Dominique, Merle, Liyon, Tess, Marit, Bram,
Maud, Fleur, Yorieke, Demi en Elias: we wensen jullie allemaal heel veel plezier en succes toe in Nijverdal, Ommen en
Zwolle.... maar natuurlijk eerst even lekker van de vakantie genieten!
Van een aantal gezinnen nemen wij definitief afscheid. Familie Ekkelkamp, Karkdijk, Kleinlugtebeld (Maud), de
Lange, Visscher, Leestemaker, Wiltens, Westerhof en Verkerk/ Knoester: hartelijk dank voor wat jullie voor onze
school hebben betekend! Wij wensen jullie alle goeds toe.

Bedankt!
Om niemand te vergeten, bedanken we alle ouders/ verzorgers die dit schooljaar, op welke manier ook, hebben
meegeholpen om er een fijn schooljaar van te maken! Zonder u waren veel activiteiten niet mogelijk geweest.
Namens de kinderen en het team: HARTELIJK BEDANKT!

Fietstocht 20 juli
We sluiten het jaar traditioneel af met de fietstocht in de omgeving van ons mooie dorp. Deze is ook dit jaar weer
uitgezet door de AC. Alleen de leerlingen van groep 8 mogen zonder begeleiding fietsen. Voor andere leerlingen
geldt dat er iemand met hen meerijdt. Opa’s, oma’s en de oppas zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het mooie
weer is besteld en we rekenen erop dat alle leerlingen deelnemen. Het vertrek is gepland tussen 09.30 uur- 10.00
uur, vanaf het grote schoolplein. Na afloop is er iets te drinken en zijn er lekkere pannenkoeken. Gezien het aantal
verwachte deelnemers kunnen we uw hulp bij het bakken goed gebruiken! Enkele ouders/ verzorgers hebben zich al
opgegeven, maar wie wil er nog meer meehelpen met bakken?

Gevonden voorwerpen
We hebben een krat met gevonden voorwerpen in de hal staan. Wilt u kijken of er misschien nog iets van uw
kind(eren) bij zit? Op 20 juli wordt ‘s middags alles opgeruimd.

Informatie
We informeren u altijd zo goed mogelijk via deze nieuwsbrief en onze website wordt bijna dagelijks bijgehouden.
Alle actuele
en relevante
informatie staat 24/7 op www.ichthuslemele.nl Sinds gisteren staan er weer nieuwe
Sluiting
bibliotheek
bijdragen bij de groepspagina’s. Op de fotopagina zijn diverse nieuwe albums te bekijken. Aan het begin van de
zomervakantie wordt de site, voor zover mogelijk, geactualiseerd t.b.v. het schooljaar 2018-2019.

Start nieuwe schooljaar
We starten de eerste schooldag gezamenlijk op maandagochtend 3 september om 08.30 uur met koffie/ thee en
ranja. De bijeenkomst vindt plaats in het speellokaal en bij mooi weer buiten. Daarna kunt u uw kind(eren) naar de
groep(en) brengen en een kijkje nemen. Uiterlijk 09.00 uur starten de lessen. De introductiedagen worden op
woensdag 5 september in de groepen afgesloten.

Kriebelteam
Op dinsdag 5 september komt het kriebelteam weer in actie om alle groepen te controleren op de aanwezigheid van
neten/ luizen. Wilt u dit ook zelf regelmatig in de gaten houden en ons informeren als u iets ‘verdachts’ ziet? Op die
manier houden we neten en luizen mooi buiten de schooldeuren.

Informatieavonden groepen
De jaarlijkse informatieavonden in de groepen staat gepland op maandag 10 september. We starten om 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Rond 19.45 uur is er gelegenheid om in twee rondes de groep van uw
kind(eren) te bezoeken. Ronde 1 start om 19.45 uur en duurt tot 20.30 uur en de twee ronde duurt tot 21.15 uur.
Het gaat deels om kennismaking en daarnaast wordt er inhoudelijk op het nieuwe leerjaar ingegaan. Uiteraard is er
voldoende ruimte voor het stellen van vragen. U bent van harte welkom!

Praktische Gids A t/m Z
U bent van ons gewend dat we aan het begin van ieder schooljaar een Praktische gids A t/m Z uitreiken. Daarin staan
ook altijd de leerlingenlijsten vermeld met naam, adres en telefoonnummer. I.v.m de AVG is het noodzakelijk dat wij
uw toestemming hebben om dit te vermelden. Wilt u niet dat uw gegevens daarin worden opgenomen? Geef dit
s.v.p. vóór 1 september 2018 door via directie@ichthuslemele.nl De praktische gids wordt op donderdag 20
september meegegeven. De schoolgids verschijnt alleen online (vanaf half september).

Shirtsponsoring
De ouders/ verzorgers die een bedrag toe hebben gezegd t.b.v. de nieuwe shirts ontvangen binnenkort een verzoek
om dit over te maken naar rekeningnummer NL68RABO0348932081 t.n.v. AC cbs Ichthus. Denkt u nu: ‘ik wil hieraan
toch ook nog een bijdrage leveren’, dan is dit uiteraard mogelijk!

Foto’s op de site
Gedurende het jaar zijn er vele albums op onze website geplaatst. Om ruimte te maken voor het nieuwe schooljaar
vragen we u, als u nog foto’s wilt downloaden, om dit vóór zaterdag 21 juli te doen. Daarna worden alle albums, op
die van de laatste schoolweek na, verwijderd. Dan wordt ook de website omgezet naar de nieuwe indeling voor
volgend jaar en worden de pagina’s en andere documenten (voor zover mogelijk) al aangepast.

Bijbelrooster
Week 29 16/07 - 20/07 De verloren zoon Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal wordt in groep 5-8 drie
keer verteld: eerst het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal van de bezorgde vader en tenslotte het verhaal
van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal vanuit verschillende perspectieven.

Het goede doel
We hebben de afgelopen periode gespaard voor het Koningin Wilhelminafonds. De afgelopen weken is er een
bedrag van € 27,55 bijeen gebracht. Na de zomervakantie wordt, in samenspraak met het leerling panel, bekend wat
het nieuwe goede doel wordt.

Afscheid leerlingen
Duwèn uit groep 7 is de afgelopen twee jaar op donderdag- en vrijdagmiddag te gast geweest op cbs Ichthus. In
overleg is besloten dat hij vanaf volgend schooljaar alle dagen naar de Johan Seckelschool in Ommen gaat. Duwèn,
Sluiting bibliotheek
we wensen jou een fijn laatste jaar daar op school!
Brenn vertrekt na de zomervakantie naar de Johan Seckelschool. Daar start hij in groep 3. We wensen hem veel
plezier in Ommen!

Nieuws vanuit de MR
Het schooljaar 2017-2018 zit er bijna op. Voor de MR weer een jaar waarin verschillende stukken zijn doorgenomen
en diverse onderwerpen zijn besproken. Het jaarplan, ontruimingsplan, protocol klassenouder en nog diverse andere
stukken. Er is o.a. gesproken over de inzet van social media voor het bereiken van de (toekomstige) ouders van onze
leerlingen, de sluiting van de bibliotheek, de formatie voor het nieuwe schooljaar, het vakantierooster enz..
Al met al is het voor ons als MR weer een jaar geweest waarin we volop betrokken zijn geweest bij alle zaken die op
onze school spelen. Nieuwsgierig geworden naar wat er nog meer besproken is? Kijk op www.ichthuslemele.nl,
hierop zijn op het afgeschermde deel o.a. de agenda’s van de afgelopen vergaderingen terug te vinden en ook de
vastgestelde notulen.
Ook zitting nemen in de MR? Het lijkt nog ver weg, maar in februari 2019 is er plaats voor een nieuw lid binnen de
oudergeleding. Denk er vast eens over na! We willen jullie tot slot allemaal een hele fijn vakantie toewensen. Geniet
van jullie vrije tijd en elkaar.

Rapport
We ontvangen, voor zover nog niet ingeleverd, het rapport graag ondertekend uiterlijk vrijdag 7 september 2018
retour.

Kamp
Op 12, 13 en 14 september gaat groep 7 en 8 op kamp naar Diffelen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de
eerste mail hierover is al verzonden. Graag uw aandacht voor een tijdige betaling van de genoemde kosten. Na de
zomervakantie volgt meer praktische informatie.

Oud Hollandse markt (aangeleverd bericht door OC Lemele)
Dit jaar vieren we in Lemele het 50-jarig bestaan van de Oud Hollandse Markten. Met een nieuwe groep
enthousiaste leden is de organisatie in volle gang. Dit jaar vinden de markten plaats op woensdag 25 juli, 1, 8 en 15
augustus van 18.30 uur tot 21.30 uur. Vanwege dit jubileum is er dit jaar een feestelijke opening op woensdag 25 juli
om 19.15 uur door wethouder dhr. Ko Scheele. Magic John zorgt voor een magisch tintje. Voor de kinderen is er ook
genoeg te doen! Elke woensdag wordt er een 'Oalerwetse Speurtocht' georganiseerd. De kinderen starten zelf met
de speurtocht. Dit kan door het afhalen van een formulier in 'De Schakel'. Magic John haalt elke woensdag zijn
magische trucs uit en verrast de bezoekers op de markt. Van harte welkom!

Leerling panel
Het leerling panel is op 10 juli voor de laatste keer bijeen geweest. De notulen treft u binnenkort aan op onze
website. Een korte evaluatie leverde veel positieve reacties op. We gaan er volgend jaar mee door. I.v.m. het vertrek
van drie leden ontstaan er evenzoveel vacatures. In september worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

Koptelefoons
Volgend jaar krijgen alle leerlingen van groep 4 t/m 8 nieuwe koptelefoons. Deze worden voorzien van naam. Dit is
een initiatief van het leerling panel. Bij schade wordt er contact opgenomen met ouders/ verzorgers. Op die manier
doen we een beroep op de kinderen om zuinig te zijn op de spullen en hopen we dat de koptelefoons in ieder geval
een jaar lang mee gaan.

Jarigen
David Hallink 8 jr.
Noud Klein Horsman 5 jr.
Fleur de Lange 12 jr.
Merrin Marsman 8 jr.
Agnes van der Snel 27 jr.
Kira Bakhuis 5 jr.
Sarah Martens 5 jr.
Luca Pouw 6 jr.

15 juli
18 juli
19 juli
19 juli
19 juli
24 juli
31 juli
31 juli

Roan Dijk 9 jr.
Karlijn Hallink 6 jr.
Julian Immink 9 jr.
Liane Immink 9 jr.
Timo Heuver 9 jr.
Ted Dubbink 5 jr.
Isa Kuiper 7 jr.
cbs Ichthus 94 jr.
Jaëla Holsappel 11 jr.

7 aug
15 aug
17 aug
17 aug
22 aug
25 aug
27 aug
1 sept
13 sept

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In aanvulling op de
berichtgeving in de vorige nieuwsbrieven van mei en juni jl. hierover nog het volgende.
Floreant, de overkoepelende organisatie van onze school, ontwikkelt een nieuw privacy beleid. De AVG vervangt de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en maakt dat de privacywetgeving in heel de Europese Unie gelijk is.
Het doel van de AVG is het beschermen van het privacy-recht van betrokkenen. De wet maakt dat iedere
organisatie zich bewust moet worden welke persoonsgegevens zij gebruikt, met welk doel, met wie gegevens
worden uitgewisseld, wat de risico’s zijn en wie verantwoordelijk is. Dit hebben we in kaart gebracht in een
zogenaamd verwerkersregister. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar de identiteit van een persoon kunnen
leiden. Die bewustwording is ook noodzakelijk omdat voor het voldoen aan de AVG geen standaard ‘afvinklijstje’
bestaat. De AVG geldt namelijk niet alleen voor scholen, maar ook voor bedrijven, hobbyverenigingen, en
ziekenhuizen. Kortom, voor iedereen die met persoonsgegevens werkt.
Voor ons als school geldt dat we niet om persoonsgegevens vragen/ geen gegevens gebruiken, die niet noodzakelijk
zijn voor het geven van onderwijs aan uw kind(eren). Er zijn echter persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn om
de ‘onderwijsovereenkomst’ die wij met u als ouders/verzorgers hebben uit te voeren, maar die we soms wel willen
gebruiken. Denk bv. aan een foto van uw kind op onze website. In die gevallen vragen wij daar uw toestemming
voor. Voor gegevens als een telefoonnummer hoeven wij geen toestemming te vragen, wel als het gaat om
vermelding in bijv. de Praktische gids A t/m Z. Het omgaan met persoonsgegevens gebeurt dus niet meer op basis
van goed vertrouwen. Dit houdt in dat wij op school een bewustwordingsproces zijn ingegaan. Het privacy recht
staat voortdurend op onze agenda. Op onze website komt t.z.t. een privacyverklaring met een verwijzing naar ons
privacy beleid. Wij willen graag verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Tot slot vermelden we dat u uw
toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn, altijd weer kunt intrekken.

Het team van cbs Ichthus wenst iedereen een hele fijne en zonnig vakantie toe.
Graag tot 3 september 2018!

De oudergeleding van de MR
bestaat uit:
Jaap Kort, Kim Pouw en Petra
Dubbink:
mr@ichthuslemele.nl

Veranderen uw
persoonsgegevens? Geef dit
s.v.p. door aan de leerkracht en
aan Ria Schuurman:
ria.schuurman@ichthuslemele.nl

