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Studiedag alle leerlingen vrij
e
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF

14 februari 2019
21 april 2016

ZELF KUNNEN

SAMEN

LEREN

JARIGEN
18 jan Daan Lammerink 7 jaar
25 jan Sarah Bloten 8 jaar
25 jan Anna Linn ten Kleij 10 jaar
26 jan Ymke Platenkamp 6 jaar
28 jan Jinke Kouwen 6 jaar
28 jan Jeannette Noordman 54 jaar
3 feb Emma Bloten 10 jaar
4 feb Juul Zandman 5 jaar
5 feb Hesse van Brussel 9 jaar
14 feb Margret Hallink 58 jaar

Beste wensen
Voor wie we nog niet gesproken of gezien hebben: namens ons allemaal de beste wensen voor 2019! Ook dit jaar
ontvangt u maandelijks, halverwege de maand, een nieuwsbrief boordevol informatie. Op www.ichthuslemele.nl
treft u het altijd het laatste nieuws en de meest actuele agenda aan. Wilt u niets missen? Neem dan regelmatig een
kijkje. Er staan weer nieuwe bijdragen uit de groepen en uiteraard ontbreken ook de foto’s niet.

Studiedag
Op 13 februari 2019 zijn alle leerlingen vrij. Het team buigt zich die dag over de opbrengsten van de Citoscores en
gaat aan de slag met het opstellen van de groepsplannen voor de rest van dit schooljaar. De middag bestaat voor het
grootste gedeelte uit een brainstormsessie rondom de invulling van het Schoolplan 2019-2023. Waar willen we over
4 jaar staan en wat betekent dit voor de inrichting van ons onderwijs? Het is fijn om daaraan met z’n allen te werken
en daar ook een dag de tijd voor te hebben om vervolgstappen te zetten.

NOT
Eens in de twee jaar vindt de NOT plaats. In onderwijsland is dit echt een begrip. Het betreft de Nationale Onderwijs
Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is de grootste onderwijsbeurs van de Benelux . Diverse collega’s gaan
hier volgende week, in eigen tijd, naar toe om zich te laten informeren en inspireren wat betreft de nieuwste trends
en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er doorlopend presentaties, workshops en optredens. Die kennis en ervaring
vanuit die diverse invalshoeken gaat weer mee naar Lemele en wordt ingezet t.b.v. het onderwijs aan onze
leerlingen en onze eigen professionele ontwikkeling.

Stagiaires
Norrick Broekhuis neemt woensdag 23 januari afscheid van groep 4/5. Dan zit zijn snuffelstage er vanuit het
Vechtdal op. Norrick, bedankt voor je inzet en enthousiasme! Veel succes met het maken van de keuze voor een
vervolgstudie.
Yana van Veen rondt eind januari haar stage af in groep 6/7. Deze week heeft Yana alvast meegedraaid in groep 1 en
2, want vanaf 4 februari zet ze haar stage daar de rest van het schooljaar voort. Yana, we wensen je bij de kleuters
een fijne tijd toe!

Ouderavond MR/Team
De jaarlijkse gezamenlijke ouderavond van team en MR staat dit jaar gepland op dinsdagavond 5 februari om 19.30
uur. U heeft voor de vakantie via een korte vragenlijst aan kunnen geven naar welk onderwerp uw voorkeur uitgaat.
Mediawijsheid kwam hierbij als grote winnaar uit de bus. Het thema van de avond is ’Opvoeden in de digitale
wereld’. Je krijgt als ouder/verzorger antwoord op vragen als:
* Welke sociale netwerken, apps en virtuele werelden zijn bij kinderen favoriet en waarom?
* Wat kan ik als ouder doen?
Omdat het thema ook de leeftijdscategorie onder de 4 jaar raakt, is samenwerking gezocht met het team en de
oudercommissie van Doomijn Kinderopvang Kerkweg te Lemele. Zij hebben hierop positief gereageerd.
We hebben een spreker uitgenodigd die ons meeneemt in de wereld van games, sociale media en zal dit vanuit het
perspectief als ouders/verzorgers benaderen. Onder andere wordt ingegaan op; Wat zijn de kansen en de risico’s, op
welke manier houd je er als ouders zicht op wat kinderen online doen etc.. Interessant voor ouders/ verzorgers met
kinderen in de leeftijdscategorie 0-12 jaar. Aan het eind van de avond is er nog een kort huishoudelijk gedeelte door
de MR van cbs Ichthus. De uitnodiging wordt vrijdag 18 januari aan alle oudsten meegegeven. We rekenen op jullie
komst! I.v.m. de catering en de voorbereiding van de gastspreker, vragen we u om u aan te geven met hoeveel
personen u komt via mr@ichthuslemele.nl

Toetsperiode
Deze en volgende week zijn we nog bezig met het afnemen van de CITO (landelijk genormeerde toetsen) in de
groepen 3 t/m 8. Het geeft ons een score en een signaal of de kinderen zich volgens hun eigen lijn voldoende
ontwikkelen, de groep als geheel voldoende vooruitgang laat zien en of we als school goed op koers liggen qua
opbrengsten. Voor de kinderen is het eigenlijk niet heel anders dan het normale schoolwerk. Op basis van de
resultaten passen we dan weer het (individuele) onderwijsaanbod aan voor de komende periode. De scores zijn
terug te vinden in het rapport en komen aan de orde tijdens de LO gesprekken.

Rapporten
Op donderdag 14 februari gaat het eerste rapport van dit schooljaar mee. Uiterste inleverdatum van de,
ondertekende, rapporten is vrijdag 22 maart 2019.

LO gesprekken
Aansluitend aan de voorjaarsvakantie starten de LO (Leerkracht-Ouder) gesprekken. Dat is een moment waarop u
met de leerkracht(en) in gesprek kunt over uw kind(eren). Niet alleen de resultaten komen ter sprake, maar
minstens zo belangrijk is het welbevinden. U ontvangt binnenkort een brief met daarin de mogelijkheid om aan te
geven naar welke datum uw voorkeur uitgaat. De bevestiging van de afspraak volgt zo spoedig mogelijk daarna. In
groep 8 vinden er tegelijkertijd definitieve adviesgesprekken plaats. Alleen wanneer de eindscore van de IEP daartoe
aanleiding geeft, kan er nog van dit advies afgeweken worden.

Bezoek Raad van Toezicht
Stichting Floreant kent een Raad van Toezicht waarin 5 personen zitting hebben. De RvT is bezig met een ronde langs
alle scholen. Op maandagmiddag 4 februari heten wij hen hier van harte welkom. Een van de doelen is een nadere
kennismaking over en weer en een gesprek met IB/ Directie en teamleden. Op deze manier krijgt de RvT een indruk
waar we onderwijskundig en pedagogisch mee bezig zijn. Een rondleiding in en om de school maakt deel uit van het
bezoek. Op die manier gaan we ervan uit dat de RvT een compleet beeld krijgt en dat ze, wanneer cbs Ichthus in een
overleg ter sprake komt, een nog beter beeld heeft waarover ze praten.

IJsbaan
Het gaat de komende weken flink vriezen. Vorig jaar wilden de kinderen van het Leerling Panel graag een ijsbaan in
de pannakooi en we waren al heel ver met de voorbereidingen, maar helaas begon het in de voorjaarsvakantie pas
echt te vriezen…. Nu komt er weer een vorstperiode aan en die grijpen we aan om de ijsbaan te realiseren. We
hebben een lijntje naar de brandweer en zij willen wel medewerking verlenen als het gaat om de watervoorziening
t.b.v. de ijsvloer. Het is de bedoeling dat de opbouw aanstaande maandag plaatsvindt. Omdat we graag zelf willen
meegenieten van het plezier dat de kinderen hebben met de ijsbaan en zicht willen houden op wat er gebeurt, is
besloten om alleen volgende week op schooldagen de ijsbaan te openen. De baan wordt op vrijdag 25 januari weer
opgeruimd. In het weekend is het schoolterrein namelijk altijd afgesloten, want het betreft hier geen openbare
speelgelegenheid. Op deze manier voorkomen we overlast en/ of onveilige situaties als er geen toezicht is. We
wachten in spanning af of het sein: ‘It giet oan’ kan worden gegeven.

Film/ foto opnames
In een eerdere nieuwsbrief hebben we al aandacht gevraagd voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming
als het gaat om het maken van foto’s en films, bijvoorbeeld tijdens activiteiten op school. We vragen u nogmaals om
dit vooraf met de desbetreffende leerkracht(en) te overleggen.

Vuurwerk
Lemele heeft ongetwijfeld het jaar feestelijk en knallend afgesloten. Daar hoort natuurlijk ook het afsteken van
vuurwerk bij. Op het schoolplein lag er na Oud en Nieuw een ongelofelijke hoeveelheid vuurwerkafval en dat was
balen. Ook is er helaas schade ontstaan aan de klimmuur. Gelukkig heeft de heer Marinus Hesselink alles op alles
gezet om het schoolplein weer toonbaar te maken, voordat onze deuren op 7 januari opengingen.

Bigband Vechtdal College
De bigband van het Vechtdal College, waarin ook oud leerlingen zitten, verzorgt op 8 februari ’s ochtends een half
uur durend optreden in het speellokaal. De bigband maakt jaarlijks een toer langs diverse scholen en dit jaar hebben
wij ons opgegeven om hen te ontvangen.

Staking
Voor ons wat onverwacht kwam het bericht dat de hele onderwijssector van Primair Onderwijs tot de Universiteiten
op vrijdag 15 maart het werk neerlegt. De vakbond CNV heeft aangegeven niet mee te doen, omdat er nog
onderhandelingen gaande zijn. We hebben intern nog geen beslissing genomen, maar rekenen erop dat we hierover
zo snel mogelijk uitsluitsel kunnen geven. Wel vragen we u om alvast rekening te houden met de mogelijkheid dat de
school die dag gesloten kan zijn.

Meubilair
We zijn bijna zover dat de definitieve bestelling rondom het meubilair de deur uit kan. Het betreft een forse
investering voor (verstelbaar) meubilair voor de groepen 3 t/m 8, bureaus, instructietafels en zitmeubilair. We zijn
blij dat Stichting Floreant dit allemaal mogelijk maakt. Team en leerlingen zijn nadrukkelijk bij de uiteindelijke keuze
betrokken en iedereen is enthousiast. Volgend jaar is het kleutermeubilair aan de beurt en gaan we over tot
aanschaf van kasten. In het Leerling Panel is er al gesproken hoe we in het algemeen om willen gaan met spullen van
school en straks het meubilair in het bijzonder. Vanuit het Panel zijn er al interessante ideeën uit naar voren
gekomen. Het meubilair moet in ieder geval minimaal 16 jaar mee. De verwachte levertijd is eind maart 2019. Wat er
met het oude meubilair gebeurt, is nog niet precies bekend.

Clustervliegen
We hebben al langere tijd, met name op de bovenverdieping, last van clustervliegen. Op 18 januari komt er na
schooltijd een gespecialiseerd bedrijf om ze te bestrijden. Dit gebeurt d.m.v. verneveling in de spouw en de ruimte
boven de plafondplaten. Er is ons verzekerd dat het middel dat ze gebruiken niet schadelijk is voor de gezondheid.
De lokalen gaan vanaf 15.30 uur op slot en dan moet de overlast afdoende zijn bestreden. De ruimtes zijn
maandagochtend gewoon weer te gebruiken.

Plafonds
In principe ligt er nu een afspraak met het bouwbedrijf dat de plafonds in de lokalen van groep 1 t/m 3 in de
meivakantie worden vervangen.

Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 22 januari staat alweer de derde schoonmaakavond van dit schooljaar gepland. Het schema van de
ouders/verzorgers die ingeroosterd staan, treft u aan in de praktische gids van A t/m Z. Deze ouders/verzorgers
hebben per mail al een herinnering ontvangen. Bent u verhinderd? Geen probleem. Wilt u dan zelf voor vervanging
zorgen en dit doorgeven aan de collega van wie u de mail heeft ontvangen? Graag een emmer en doekjes
meenemen. Een extra stofzuiger is altijd handig. Tussendoor is er koffie en thee. Namens de kinderen en het team:
alvast hartelijk dank!

Telefonische bereikbaarheid
Ons bereiken geluiden dat de telefonische bereikbaarheid niet altijd optimaal is. Het is fijn om dit teruggekoppeld te
krijgen, waardoor we er iets aan kunnen doen. Het vormt voor ons een aandachtspunt. We hebben nog eens naar
het, door ons destijds opgestelde, schema gekeken wie, wanneer telefonische achterwacht is als directie en IB niet
aanwezig zijn en hier opnieuw actie op gezet. Op deze manier rekenen we erop dat u in ieder geval iemand aan de
lijn krijgt, als u belt.

Fietsverlichting
Ondanks dat we de kortste dag alweer achter de rug hebben, blijft het ’s ochtends lang donker. We werden er op
geattendeerd dat verschillende leerlingen geen fietsverlichting voeren. Veiligheid in het verkeer is een groot goed en
daarom vragen we via deze nieuwsbrief aandacht voor dit onderwerp.

Open podium
Dit schooljaar zijn we gestart met de opzet van een Open Podium. Kinderen kunnen zich individueel of met een paar
anderen aanmelden om iets op te voeren, te presenteren, voor te lezen etc.. De evaluatie volgt aan het eind van het
schooljaar, maar we kunnen nu al zeggen dat het Open Podium een mooie ontwikkeling kent als het gaat om het
inzetten van talenten van kinderen.

Bijbelrooster
Week 3 14-01 t/m 18-01 Een boek over Jezus Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar hoe begin
je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na en begint dan bij het
allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.
Week 4 21-01 t/m 25-01 De dag van je leven Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om met Jezus
mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een
bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er
ook nog.
Week 5 28-01 t/m 01-02 Jezus wijst naar God Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de verkopers weg.
Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God. En bij een bron
vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het
horen wil.
Week 6 04-02 t/m 08-02 Kan ik jou helpen? Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van
Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen?
En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
Week 7 11-02 t/m 15-02 Onveilig. Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in
een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze
gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de
onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

Zending
We sparen tot 14 maart ’19 voor een project in het Midden Oosten waar mensen wonen die op de vlucht geslagen
zijn voor de oorlogen en die niet terug kunnen keren naar hun verwoeste huizen. De oom en tante van twee van
onze leerlingen werken daar aan de wederopbouw en aan het opzetten van gezondheidszorg in de kampen. Met
het gespaarde geld van cbs Ichthus kunnen ze schriften, pennen en speelgoed kopen voor de kinderen in de
kampen. Net als onze leerlingen willen zij ook graag leren en naar school. Helpt u mee sparen? Iedere maandag kan
er geld meegenomen worden, maar uiteraard ook de rest van de week is een bijdrage van harte welkom. De
afgelopen 4 weken hebben we € 25,90 opgehaald, waarvoor hartelijk dank! Het Leerling Panel gaat posters maken
om dit goede doel nog eens extra onder de aandacht te brengen.

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

