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ACTIVITEITENCOMMISSIE
De AC wordt gevormd door een aantal ouders/ verzorgers die jaarlijks, in afstemming en samenwerking met
het team, activiteiten coördineert en ondersteunt. De AC vergadert een paar keer per jaar.
SAMENSTELLING ACTIVI TEITENCOMMISSIE SCHOOLJAAR 2017-2018
Arjen Bloten

Bettine Sohns

Joost Dekker

Léonie Kuiper

Mirjam Dijk (penningmeester)

René Kuiper

Marian Spoelder

Esther Winkel (namens het team)

AFMELDEN BIJ ZIEKTE
In geval van ziekte graag vóór schooltijd een (telefonische) afmelding via  0572-331472. We rekenen erop
dat u afspraken voor medisch bezoek, zoals tandarts/orthodontist, huisarts en specialist zoveel mogelijk buiten
de schooltijden laat vallen.

ATELIERS
Vorig schooljaar zijn we gestart met twee periodes Ateliers. Dit zijn middagen waarop we werken aan
talentontwikkeling bij kinderen. Leerlingen kunnen een aantal workshops naar keuze volgen. Gezien het
enthousiasme bij de deelnemers en hetgeen het oplevert gaan we hier dit schooljaar mee door.

BATTERIJEN
We hebben op school een inzamelton voor batterijen, afkomstig van huishoudelijk gebruik. Per kilo ingezameld
materiaal ontvangen we een spaarpunt. Deze wisselen we een keer per jaar in voor spel- en leermaterialen.
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BEELDCOACHING
De afgelopen jaren is er op cbs Ichthus intensief gewerkt aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten.
Beeldcoaching is een middel dat we gericht in kunnen zetten rondom een onderwijskundig onderwerp.
Daarnaast is het ook mogelijk om opnames in de groep te maken. De leerkracht krijgt daardoor meer zicht in
eigen handelen en de manier waarop hij/zij het kind/ de groep kan helpen. Mogelijkheden van het kind en de
leerkracht worden ‘zichtbaar’. Dit beeldmateriaal is alleen bestemd voor intern gebruik.

BEL
Om de leertijd effectief te benutten, beginnen we op tijd. Vanaf 08.15 is er toezicht op beide pleinen. Kinderen
zijn vanaf dat tijdstip welkom op school. Om 08.20 uur kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 naar binnen. Om
08.25 gaat de eerste bel. We verwachten dat iedereen om 08.30 uur aanwezig is. Van 08.30 uur tot 08.45 uur is
er in groep 1 en 2 een leesactiviteit (ma en vrij) en een circuit met ontwikkelingsmaterialen (di-woe-do).

BEREIKBAARHEID
Vanaf 08.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar  0572-331472. Wilt u een personeelslid spreken? Bel dan bij
voorkeur ná schooltijd. Voor inhoudelijke opmerkingen en/of vragen nemen wij graag de tijd en geven wij de
voorkeur aan persoonlijk contact. Over het algemeen is de school tot 17.00 uur te bereiken.
Een goed contact met school is een voorwaarde voor een fijne basisschooltijd. Met een goed contact bedoelen
we niet zozeer het gezellige, informele praatje (dat ook belangrijk is), maar vooral de bereidheid om, indien er
zorgen/ problemen zijn, dit te bespreken met de leerkracht. Ouders/verzorgers én leerkrachten hebben hierin
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen dan kan er samen gezocht worden naar een oplossing. Dit klinkt
vanzelfsprekend en zo hoort het ook te zijn! Heeft u vragen, zorgen over uw kind? Aarzel niet en neem contact
op.

BIBLIOTHEEK
I.v.m. de sluiting, eind 2017, van de bibliotheek in Lemele verandert de uitleen van jeugdboeken in de loop van
dit schooljaar. De Ruilcollectie op school maakt het mogelijk dat kinderen kennis blijven maken met allerlei
soorten boeken. Daarnaast verzorgt de bibliotheek allerlei activiteiten, waaraan onze school deelneemt, zoals
de Kinderjury, de plaatselijke Voorleeswedstrijd en het Junior Dictee.

BOEKENPLAN
Dit schooljaar gaan we rond de herfstvakantie weer van start met de uitleen van boeken in de groepen 3 en 4.
Dit is een activiteit die het lezen spelenderwijze stimuleert.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Landstede Kinderopvang biedt na schooltijd opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens
schoolvakanties en overige vrije dagen kunt u ook gebruik maken van de BSO.
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DOOMIJN KINDEROPVANG
: (038) 7508328
@ : g.noordman@doomijn.nl
: www.doomijn.nl

LANDSTEDE KINDEROPVANG
: (088) 8508815
@ : kinderopvang@landstede.nl
: www.landstedekinderopvang.nl

CONTINUROOSTER
Voor uw én ons gemak werken we met een continurooster. Alle leerlingen eten op maandag, dinsdag en
donderdag om 12.00 uur samen met hun leerkracht. Aansluitend is er een kwartier pauze. Op vrijdag kent
alleen groep 5 t/m 8 dit rooster.

CULTURELE- EN KUNSTZINNIGE VORMING
Gedurende het schooljaar staan er diverse culturele activiteiten gepland. Deze hebben een vormende waarde
voor de kinderen. Spreken in het openbaar, het voordragen van een tekst, het uitbeelden van een gevoel of
een verhaal, het gebruikmaken van de mogelijkheden van muziek (zang, dans en instrumentaal) etc.. Al deze
activiteiten vergroten het zelfvertrouwen van de kinderen en dragen op een positieve manier bij aan de
leerhouding. Naast de creatieve vaardigheden van de eigen leerkrachten maken we ook gebruik van de
vakkennis van andere personen. Dit zijn vaak projectmatige lessenseries, eventueel aangevuld met excursies.

DIGITALE SCHOOLBORDEN
In 2016 zijn er voor alle groepen nieuwe touchscreens aangeschaft. Naast de mogelijkheden die het bord biedt,
ter ondersteuning van de leeractiviteiten, geeft het leerlingen ook de gelegenheid om presentaties en
spreekbeurten te houden.

ERKEND LEERBEDRIJF
Ieder jaar bieden we een aantal stagiaires de mogelijkheid om ervaring op te doen op onze school. Het betreft
vooral studenten van de opleiding voor onderwijsassistent.

FIETSEN
Op de toegangsweg tot het plein en op het plein stappen fietsers af. Dit helpt gevaarlijke situaties voorkomen.
De fietsen worden geplaatst in de daarvoor bedoelde stallingen. De toegangsweg tot de school dient vrij te
blijven van fietsen en auto’s, zodat hulpdiensten snel ter plekke kunnen zijn.

FOTO’S
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de groep. Deze treft u, in
een beveiligde omgeving, aan op onze website. Regelmatig leveren wij een persbericht/foto aan bij de lokale
media. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s waar uw kind op staat, kunt u dit kenbaar maken
bij de directie. Daarnaast kan dit via het inschrijfformulier bij aanmelding.
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GEBEDSGROEP
Op cbs Ichthus is een gebedsgroep actief. Het is een initiatief vanuit een aantal ouders/verzorgers (die
inmiddels geen kinderen meer op school hebben): Karin Fokkert, Adrienne ’t Hart en Rita van Pijkeren. Zij
komen regelmatig bij elkaar om te bidden voor zaken die spelen in en rond school. Het is mogelijk om
gebedspunten aan te dragen. Contactpersoon is Rita van Pijkeren. Zij is te bereiken via  0572-331667.

LEERKRACHT- OUDER- KIND GESPREKKEN
Sinds een paar jaar werken we met een andere opzet van de 10-minutengesprekken: De zogenaamde LO(K)
gesprekken. U ontvangt na de zomervakantie een uitnodiging om, samen met uw kind, in gesprek te gaan met
de leerkracht (Leerkracht-Ouder-Kind gesprek). De nadruk ligt op het bespreken van de individuele
doelstellingen en om meer inzicht te krijgen wat uw kind nodig heeft. Van tevoren ontvangt u een mail met
bespreekpunten. U of uw kind kunnen vanzelfsprekend zelf ook onderwerpen aandragen. In november is er
gelegenheid om, op aanvraag, met de leerkracht in gesprek te gaan. In februari staan er Leerkracht- Ouder
gesprekken gepland en in juni ronden we het jaar af met een LO gesprek in groep 1 en 2 en een LOK gesprek in
groep 3 t/m 8. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen wat betreft
voorkeursdagen/tijden. Het is, in overleg, altijd mogelijk op een ander moment contact te hebben met de
leerkracht, bij voorkeur na schooltijd. Bij het onderwerp Team 2017-2018 staat een overzicht met de namen en
mailadressen. Uitsluitend in zeer dringende gevallen kunt u via de directie het privénummer van de leerkracht
krijgen. NB. Groep 8 wijkt i.v.m. voorlopige- en adviesgesprekken af van dit rooster.

GEVONDEN VOORWERPEN
Wanneer dingen op school blijven liggen, dan komen ze terecht in de kast met de ‘gevonden/achtergebleven
voorwerpen’ in de hal schuin tegenover de ingang van de onderbouw.

GGD SPREEKUUR
Irma Brinkhof is als verpleegkundige van de GGD aan onze school verbonden. Haar e-mailadres:
i.brinkhof@ggdijsselland.nl Op onze website -GGD Jeugdgezondheidszorg- staat alle relevante informatie.

GYMKLEDING
De kinderen uit groep 1 en 2 maken tijdens de gymlessen gebruik van het speellokaal van de school. Ze dragen
tijdens de gym/spellessen goed passende gymschoenen, het liefst met klittenbandsluiting. Ze gymmen in een
sportbroekje met shirt. De gymspullen worden in een zak aan de kapstok bewaard. De leerlingen van groep 3
t/m 8 gaan één keer in de week naar de gymzaal. Zij hebben tijdens de spel- en gymlessen een gymbroek met
shirt en gymschoenen nodig. Na afloop van de gymles gaan de gymspullen weer mee naar huis.

HALEN EN BRENGEN
Wij vragen u vriendelijk om bij het halen en brengen van uw kind(eren) te letten op de verkeersveiligheid
rondom de school. Voor het ophalen van de onderbouwleerlingen is de wachtruimte op het schoolplein een
geschikte plek. Een alternatief is de stoep aan de zijde van de school.

HONDEN
Honden mogen niet op het schoolplein. Wij vragen uw begrip hiervoor.
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INFORMATIEAVOND
Op 11 september geven we ’s avonds in alle groepen informatie. De avond kent een gezamenlijke start. We
beschouwen zo’n avond vooral als kennismakingsavond en geven u daarnaast informatie over onze aanpak,
onderwijskundige werkvormen, materialen en leerstofinhoud.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS/VERZORGERS
Na een echtscheiding (of beëindiging van een samenlevingscontract) blijft er sprake van gezamenlijk gezag over
de kinderen van de voormalige partners. Dit is vanzelfsprekend bij co-ouderschap, maar geldt ook wanneer het
kind bij één van de ouders/verzorgers gaat wonen en de andere ouder/verzorger een omgangsregeling heeft
met het kind. Het is in eerste instantie de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte
te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de
schoolontwikkeling van het kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende
ouder altijd alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind(eren) te
geven. In sommige situaties kan de rechter anders besluiten. Indien we op de hoogte zijn gebracht van dat
besluit, zullen wij ons daaraan houden. Beide ouders/verzorgers houden evenveel recht op informatie. De
school hoeft echter geen informatie te verstrekken wanneer dit naar de mening van de school strijdig is met
het belang van het kind. Als een gezamenlijk gesprek over het kind met beide ouders/verzorgers niet mogelijk
is, dan kunnen ouders/verzorgers vragen om twee aparte gesprekken. Voor vragen over deze regeling kunt u
terecht bij de directeur.

JARIG
Als uw kind jarig is, kan er natuurlijk getrakteerd worden. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.
Op hun verjaardag krijgen de kinderen een mooie verjaardagskaart, waarmee ze langs de teamleden gaan. U
bent van harte welkom om bij de viering in de klas aanwezig te zijn. De leerkrachten vieren hun verjaardag dit
schooljaar weer met z’n allen en wel op 23 mei 2018. Sommige ouders/ verzorgers geven geld aan de
leerkrachten i.p.v. een traktatie. Deze bijdrage gebruiken we voor ons jaarlijkse uitje.
Wanneer mama, papa, opa of oma jarig is, kunnen kinderen van groep 1 en 2 een kleurplaat maken.

KAMP
Groep 7 en 8 gaat van 13 t/m 15 september op kamp naar De Langenberg in Rijssen. Ontspanning en educatie
worden afgewisseld. Ouders/ verzorgers van groep 7 en 8 hebben voor de zomervakantie beknopte informatie
en een nota ontvangen.

KIJK 10- DAAGSE
U krijgt pas echt een compleet beeld als u de school in de praktijk meemaakt. Wij organiseren dit schooljaar
weer een ‘Kijk 10- daagse’ in de maand november. U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen. In
de nieuwsbrief/website staat t.z.t. hoe u zich aan kunt melden.

KINDERPOSTZEGELS
De kinderen van groep 7 en 8 doen ieder jaar mee met de kinderpostzegelactie. Zij gaan hiervoor vanaf 27
september op pad om zoveel mogelijk postzegels en/of kaarten te verkopen. De opbrengst wordt door de
Stichting Kinderpostzegels geschonken aan nationale- en internationale projecten.
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KLACHTENREGELING
Vooruitlopend op de nog op- en vast te stellen klachtenregeling volgt SCPO in het Vechtdal de nieuwe
landelijke modelklachtenregeling. Zie voor meer informatie de schoolgids. Iedere school heeft een
contactpersoon voor ouders/verzorgers. Voor cbs Ichthus is dit Rinske Linckens. Zij is te bereiken via  0572330077. Lianne Wassens is contactpersoon voor de leerlingen.

KRIEBELTEAM
Om luizen buiten de schooldeuren te houden, worden alle leerlingen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis en
neten. Dit gebeurt in principe elke maandag na een vakantie door het kriebelteam. Indien bij uw kind
hoofdluis/ aanwezigheid van neten is geconstateerd, neemt de leerkracht contact met u op en wordt er in de
groep informatie uitgedeeld. Wanneer uw kind tussentijds last krijgt van luizen/ neten, wilt u dit dan melden bij
de leerkracht? Ook in dat geval wordt er informatie meegeven, zodat andere ouders/verzorgers hun kinderen
extra kunnen controleren. Preventief wassen met een anti hoofdluismiddel heeft geen effect. Contactpersoon
van het kriebelteam is Anita Karkdijk Zij is te bereiken via  (0572) 330850.

MATERIAAL
Met handvaardigheid lessen, projecten e.d. maken we dankbaar gebruik van allerlei waardevol materiaal, zoals
wc-rollen, eierdozen, doppen en knopen. Wilt u ze voor ons sparen? Ook ander materiaal, zoals (sticker)papier
en karton is van harte welkom.

MAANDVIERING
Maandelijks bereidt iedere combinatiegroep een maandviering voor in het speellokaal. Hierin zijn christelijke
verhalen van die periode verwerkt en af en toe nodigen we een gastspreker uit.

MEDICIJNGEBRUIK
Op school verstrekken we, zonder uw toestemming, geen medicijnen. Hieronder vallen ook huis,- tuin- en
keukenmiddeltjes. Langdurig medicijngebruik, dat op verzoek wordt toegediend, kan geregeld worden via een
formulier dat te verkrijgen is bij de leerkracht. Het protocol ‘medicijnverstrekking’ ligt ter inzage bij de directie.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN GMR
De MR van cbs Ichthus levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de school als geheel. Bij alles
wat met 'beleid' te maken heeft, is de MR nauw betrokken. Medezeggenschap geeft de ouder/verzorger en de
leerkracht inspraak (advies en/of instemmingsrecht) in tal van zaken, zoals: de onderwijstijden, de wijze
waarop het voor het onderwijs beschikbare geld wordt besteed, de keuze van een nieuwe vaste leerkracht,
enz.. In nauw overleg met de directeur van de school, die een rol heeft als gesprekspartner, worden
beleidsplannen besproken. De samenstelling van de MR bestaat uit een oudergeleding van drie personen en
drie teamleden. U kunt de MR mailen via: mr@ichthuslemele.nl
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SAMENSTELLING MEDEZE GGENSCHAPSRAAD SCHOOLJAAR 2017-2018
Jaap Kort

Oudergeleding, voorzitter

Kim Pouw

Oudergeleding, secretaris

Petra Dubbink

Oudergeleding

Milou Boers

Personeelsgeleding

Ellen van der Veen

Personeelsgeleding

Lianne Wassens

Personeelsgeleding

MUSICAL
Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid met een musical. ’s Middags wordt de musical voor de
leerlingen van groep 1 t/m 7 en andere belangstellenden opgevoerd. Genodigden zijn ’s avonds van harte
welkom.

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief verschijnt, halverwege de maand op donderdag en wordt digitaal verspreid. U vindt hierin o.a.
onderwijskundig nieuws, informatie over schoolactiviteiten, mededelingen, nieuws uit de commissies,
achtergronden e.d.. We streven ernaar om zo min mogelijk informatie op papier mee te geven en verwijzen u
voor het meest actuele nieuws en de agenda graag naar onze site: www.ichthuslemele.nl

ONDERWIJSCAFÉ
Vier keer per jaar is er een onderwijscafé. Tijdens deze informele bijeenkomsten van ongeveer een uur kunt u,
onder het genot van een kopje koffie/ thee, met de directeur van gedachte wisselen over allerlei zaken die cbs
Ichthus aangaan. Bij het overleg sluit ook een ouder aan vanuit de MR. Iedereen is van harte welkom. De data
staan vermeld in de nieuwsbrief en op de website.

ONDERWIJSTIJD
Leerlingen moeten, gerekend over acht jaar, in totaal 7520 uur naar de basisschool. Leerlingen in de eerste vier
leerjaren (onderbouw) moeten tenminste 3520 uur les krijgen. In de laatste vier jaren (bovenbouw) is dat 3760
uur. Met de invulling, zoals we die hanteren, realiseren we dit.

OUDERAVOND I.S.M. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Jaarlijks wordt er in februari een ouderavond georganiseerd in samenwerking met de MR. De datum staat
vermeld in de nieuwsbrief en op de website. Een gedeelte van de avond is gereserveerd voor een praktische
terugkoppeling. De AC en de MR houden korte presentaties. Het andere gedeelte betreft een inhoudelijk
thema, dat past bij de schoolontwikkeling. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. In de afgelopen jaren kwamen
de volgende onderwerpen voorbij: ’Ouderbetrokkenheid 3.0’, een toelichting door de heer de Jonge van de PO
Raad i.v.m. het kwaliteitsverbeteringstraject en een inspirerende avond o.l.v. Erik Groot Koerkamp rondom
Onderzoekend en Ontdekkend Leren
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OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een nota voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden allerlei
zaken bekostigd, ten gunste van de leerlingen, waarin het reguliere budget niet voorziet. De hoogte van het
bedrag is in overleg met de MR vastgesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de schoolgids.
Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL68RABO0348932081 t.n.v. AC cbs Ichthus.

PAUZE
Vlak voor de pauze krijgen de kinderen de gelegenheid het meegebrachte eten/ drinken te nuttigen. Wilt u
eten/drinken in goed afgesloten bekers, trommels en bakjes meegeven? Liever geen wegwerpverpakkingen.
Kiest u hier toch voor, dan vragen wij de kinderen om het afval weer mee naar huis te nemen. Voor kinderen in
groep 1 en 2 s.v.p. niet meer dan twee dingen meegeven, bijv. drinken en iets van fruit. Wij promoten gezonde
tussendoortjes.

PLEINWACHT
Voor schooltijd, in de ochtendpauze en om 12.15 uur wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op de
beide pleinen. We vragen u ervoor te zorgen dat de kinderen niet eerder dan 8.15 uur op school zijn.

PRIVACY
T.a.v. de vertrouwelijkheid van gegevens: alle gegevens die de school over de leerlingen heeft en alle
onderzoeken van overige instanties zijn vertrouwelijk van aard en worden pas na toestemming van
ouders/verzorgers aan derden verstrekt. Video-opnames zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De
privacy van kinderen en leerkrachten wordt hierin gerespecteerd. Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie
van informatie, foto’s, werkstukjes e.d. van uw kind(eren) op de website van cbs Ichthus of in de plaatselijke
media, dan vragen wij u dit schriftelijk door te geven aan de directeur.

PROJECTEN
Jaarlijks wordt een aantal projecten in groep 5 t/m 8 afgerond d.m.v. een tentoonstelling. U bent dan van harte
welkom om het gemaakte werk te bekijken. Data en tijdstippen treft u aan in de nieuwsbrief en via de website.

RAPPORT
In februari en juli krijgen de leerlingen een uitdraai van een digitaal rapport mee.

ROOKBELEID
cbs Ichthus is een rookvrije school.

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt op dinsdag 26 september 2017 langs. Kleurrijke kleding aanbevolen!

SCHOOLGEZINSDIENST
In de loop van het schooljaar organiseren we, in samenwerking met de Ichthuskerk, twee schoolgezinsdiensten
op zondag 15 oktober 2017 en zondag 25 maart 2018.
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SCHOOLREIS
Dit schooljaar gaan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 op 12 juni 2018 op schoolreis.

SCHOOLSCHOONMAAK
Vijf keer per jaar organiseren wij een schoonmaakavond. Alle ouders/ verzorgers worden jaarlijks een keer
ingeroosterd. Het schema treft u achterin deze gids aan. In de week voorafgaand aan de schoonmaak ontvangt
u een herinneringsmail. We starten om 19.00 uur. Wilt u zelf een emmer, doeken en eventueel een stofzuiger
of huishoudtrap meenemen? Wij zorgen tussendoor voor koffie met wat lekkers. Bent u verhinderd? Geen
probleem! Wilt u dan zelf voor vervanging zorgen?

SCHOOLTIJDEN
GROEP 1 TOT EN MET GROEP 4
Maandag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

Dinsdag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

Woensdag

8.30-12.15 u

Donderdag

8.30-12.00 u

Vrijdag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

GROEP 5 TOT EN MET 8
Maandag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

Dinsdag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

Woensdag

8.30-12.15 u

Donderdag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u

Vrijdag

8.30-12.00 u

12.30-14.30 u
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SCHOOLVOETBAL
Groep 7 en 8 neemt altijd deel aan het schoolvoetbaltoernooi in Ommen. Na het succes van afgelopen jaar
gaan onze jongens en meisjes op woensdag 11 april 2018 proberen om weer zo ver mogelijk te komen! Bij
onvoldoende spe(e)l(st)ers wordt het team aangevuld met leerlingen uit lagere groepen.

SCHOOLZWEMMEN
De groepen 3 en 4 gaan, tweewekelijks, op maandagmiddag o.l.v. de leerkracht, met de bus naar zwembad. De
Carrousel in Ommen. Tijdens de zwemles ligt het accent op het oefenen van zwemvaardigheden en het
opleiden tot diploma A en B. De school hanteert het zwemprotocol van de gemeente Ommen.

SOS GEGEVENS
Aan het begin van het schooljaar vragen we op de informatieavond om de actuele gegevens waarop u, in geval
van nood, te bereiken bent. Deze informatie wordt in de klassenmap bewaard, zodat we direct alle benodigde
gegevens bij de hand hebben. Geef wijzigingen alstublieft z.s.m. door aan de leerkracht(en) en aan
ria.schuurman@ichthuslemele.nl

SPONSORING
We voeren een terughoudend beleid t.a.v. sponsoring. De school accepteert zeker geen geld en/of materialen
wanneer daar naar de leerlingen, ouders/verzorgers of school toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn
die invloed hebben op het functioneren van de kinderen c.q. de school. Acceptabel zijn hoogstens die
activiteiten die geen verplichtingen met zich mee brengen, die geen invloed hebben op het onderwijs en die
passen bij onze schoolorganisatie. Ouderorganisaties, vakbonden en ministerie hebben hierover een convenant
opgesteld.

SPORTDAG
Jaarlijks organiseert cbs Ichthus een sportdag op de sportvelden van SC Lemele. Alle leerlingen nemen deel aan
diverse sportonderdelen en ontvangen na afloop een diploma. Dit schooljaar staat de sportdag gepland op
donderdag 26 april 2018. De leerlingen van groep 1 t/m 4 doen ’s ochtends mee en zijn ’s middags vrij.

TEAM 2017-2018
Milou Boers
Carola Dubbink
Margret Hallink
Hilde Harmelink
Floris Meerveld (ICT er)
Jeannette Noordman (directeur)
Ria Schuurman (administratie)
Agnes van der Snel
Ellen van der Veen
Lianne Wassens (intern begeleider)
Esther Winkel

milou.boers@ichthuslemele.nl
carola.dubbink@ichthuslemele.nl
margret.hallink@ichthuslemele.nl
hilde.harmelink@ichthuslemele.nl
floris.meerveld@ichthuslemele.nl
directie@ichthuslemele.nl
ria.schuurman@ichthuslemele.nl
agnes.vandersnel@ichthuslemele.nl
ellen.vanderveen@ichthuslemele.nl
lianne.wassens@ichthuslemele.nl / ib@ichthuslemele.nl
esther.winkel@ichthuslemele.nl
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De mailadressen van de medewerkers zijn bedoeld om korte mededelingen door te geven. We hebben de
afspraak dat medewerkers in ieder geval op werkdagen hun mail bekijken. Voor inhoudelijke vragen/
opmerkingen (over uw kind), geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact.

TOETSENBORDVAARDIGHEID
Ook dit schooljaar verzorgt mw. M. (Mariëtte) Tesselhof van Tesselhof Opleidingen Raalte tweewekelijks, na
schooltijd op woensdagmiddag, op school de cursus toetsenbordvaardigheid voor leerlingen van groep 6.

VAKANTIES EN VRIJE (MID)DAGEN
In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vakanties en extra vrije (mid)dagen in overleg met de MR
vastgesteld:
Herfst

23 oktober t/m 27 oktober

Kerst

25 december t/m 5 januari

Voorjaar

26 februari t/m 2 maart

Pasen

30 maart t/m 2 april

Meivakantie /
Bevrijdingsdag

27 april t/m 9 mei

Hemelvaart

10 en 11 mei

Pinksteren

20 en 21 mei

Zomer

23 juli t/m 2 september

STUDIE- EN OVERIGE VRIJE (MI D)DAGEN
Maandag 30 oktober 2017
Dinsdag 5 december 2017
Donderdag 21 december 2017
Vrijdag 22 december 2017
Vrijdag 23 februari 2018
Donderdag 26 april 2018
Vrijdag 20 juli 2018

alle leerlingen vrij
groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
alle leerlingen ‘s middags vrij
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VERTROUWENSPERSOON
SPCO in het Vechtdal maakt gebruik van de landelijke modelklachtenregeling. Hierin staat beschreven wat de
taak is van de vertrouwenspersonen. De onderstaande vertrouwenspersonen zijn aan onze school verbonden:
Mevr. H. Warmelink
Dhr. J. Tammeling

 0572-371405
 0529-432357 of 06-22983045

VERZEKERINGEN
De school heeft voor alle leerlingen en leerkrachten een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is
van kracht tijdens het rechtstreeks van school naar huis gaan en omgekeerd, maar ten hoogste een uur vóór en
een uur ná de schooltijden. De verzekering is eveneens van kracht voor alle door de school georganiseerde
activiteiten onder leiding van leerkrachten, resp. de door het bestuur aangewezen volwassen personen. Deze
verzekering komt pas in beeld nadat blijkt dat de leerling geen beroep kan doen op de eigen verzekering. Als u
uw kind(eren) met de auto naar school brengt, dient u zelf over een inzittendenverzekering te beschikken,
omdat dit laatste niet is opgenomen in de hierboven genoemde - door de school- afgesloten verzekering. Dat
geldt ook als u voor een excursie of sportactiviteit namens school kinderen meeneemt in de auto.
N.B. Materiële schade aan beugels, brillen, kleding en fietsen, enz. wordt door de collectieve verzekering en de
school niet vergoed!

WEBSITE/ OVERIGE MEDIA
Op onze website staat de meest actuele informatie: www.ichthuslemele.nl Hier treft u de agenda aan en een
overzicht van activiteiten, foto’s en nieuwsberichten. Ook kunt u daar de nieuwsbrieven en diverse
schooldocumenten downloaden. Bijzondere activiteiten worden gemeld aan de plaatselijke media.

ZENDINGGELD
De kinderen kunnen op basis van vrijwilligheid wekelijks een geldbedrag mee naar school nemen voor de
zending. Het geld wordt overgemaakt naar allerlei wisselende projecten in binnen- en buitenland. Via de
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de opbrengst. Het afgelopen jaar hebben we o.a. gespaard voor
stichting ‘Op de Wan’ die een project in Zambia ondersteunt.
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