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Loïs ten Broeke 8 jr
Lotte Lammerink 10 jr
Fabian Bendijk 5 jaar jr
Zara van Nieuwenhuizen 9 jr
Lise Lotta ten Kleij 7 jr
Mayden Linckens 8 jr
Ravi Heuver 6 jr
Sem Lammerink 12 jr
Mathijs Stirtjan 6 jr

LEREN

Welkom
Binnenkort starten Sanne Stirtjan en Sefanja Winters in groep 1. We wensen hen en hun ouders een fijne tijd
op cbs Ichthus!

Geboorte
Meester Martijn en zijn vrouw zijn op 21 september de trotse ouders geworden van Mees Thijmen. We feliciteren
hen hiermee van harte en wensen hen samen veel geluk!

Onderwijskundige ontwikkelingen
De eerste weken zitten er alweer op. Naast vooral groepsvormende activiteiten in de eerste dagen gingen de lessen
weer van start. Ook de werkgroepen binnen ons team zijn weer aan de slag gegaan met het vervolg op de oriëntatie
rondom nieuw meubilair, maken een start met de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode en onderzoeken de
mogelijkheden en kansen die ICT biedt. Daarnaast raken de leerkrachten meer en meer bekend met het werken met
de nieuwe methode Taal Actief en KWINK voor Sociaal- en Emotionele vorming. Onze studiedag van 29 oktober gaat
vooral over Onderzoekend en Ontdekkend leren en het toepassen daarvan tijdens de dagelijkse lessen.

Tweedaagse Floreant
Op 27 en 28 september waren Lianne en Jeannette afwezig i.v.m. een tweedaagse van Floreant. Directeuren, IB’ers
en stafbureau hebben gezamenlijk een visie opgesteld en daarbij ook afspraken gemaakt hoe we dit willen uitdragen
als het gaat om het concrete handelen in ons dagelijkse werk. Het is de bedoeling dat de tweedaagse half november
een vervolg krijgt en dat daarna ook de teams aan de slag gaan.

Studiedag Floreant
Op 14 november zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft samen met alle collega’s van Stichting Floreant een
studiedag over Identiteit. ‘Even een dag wat anders voor hoofd, hart en handen’. Deelnemers volgen dan allerlei
workshops, ter inspiratie.

Website
Neem een kijkje op www.ichthuslemele.nl voor het laatste nieuws uit de groepen, de meest actuele agenda en
foto’s! De site wordt bijna dagelijks bijgehouden. Wilt u niets missen? Neem dan regelmatig een kijkje.

Pilot Verbredingsgroep
Kinderen een aanbod geven dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Dat is wat we willen. Zowel voor kinderen die
het moeilijk vinden om het tempo en het niveau van de groep bij te houden, alsook de kinderen die dit zonder enige
moeite kunnen en misschien meer uitdaging nodig hebben. Om ons onderwijsaanbod op maat completer te
maken, starten we vanaf de herfstvakantie, op school, met een wekelijkse verbredingsgroep, bestaande uit een .
groep bovenbouwleerlingen en een groep onder/middenbouwleerlingen. Dit is dit schooljaar een pilot.
De verbredingsgroep biedt aan de meer- en hoogbegaafde kinderen die qua niveau en aanbod tussen het extra
werk in de klas en de Plusklas van Floreant zit. We bieden een aanpak waarin verbreden aan bod komt. Iets anders
doen dan in de klas met als doel o.a. het creatief en analytisch denken en het oplossingsvermogen stimuleren, leren
presenteren en samenwerken enz.
Juf Margret begeleidt deze groep, in samenwerking met juf Lianne, en zij stellen gezamenlijk het aanbod vast.
Ouders/verzorgers waarvan een kind hiervoor in aanmerking komt, worden via de leerkracht geïnformeerd. Aan het
eind van dit schooljaar wordt de pilot geëvalueerd.

Taal Actief
Sinds een paar weken werken we in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal Actief. Dit vraagt het nodige, zeker
voor leerlingen uit de bovenbouw. Het is een andere manier van werken en er wordt een beroep gedaan op allerlei
denkvaardigheden en leerstrategieën. Er komen elementen aan bod, zoals het houden van een betoog, de
luisterhulp, uitleg over de betekenis van een contaminatie etc.. Recent kwam een leerling thuis en vertelde wat hij
allemaal had geleerd bij Taal en dat maakte indruk. We vinden dit een mooi voorbeeld hoe ons onderwijs nu ook op
het gebied van Taal een impuls krijgt.

LO(K) (Leerkracht-Ouder-(Kind) gesprekken
In de week van 5 november zijn er LO (K) gesprekken op aanvraag in groep 1 t/m 7 (groep 8 heeft later in november
de voorlopige adviesgesprekken).
Wanneer u behoefte aan een gesprek, kunt u zich opgeven bij de betreffende leerkracht. Ter voorbereiding op dit
gesprek worden er geen gesprekspunten per mail verstuurd. Het zal duidelijk zijn, wanneer u vragen heeft over uw
kind(eren) dat u ook buiten de contactmomenten om terecht kunt bij de leerkracht(en), de IB’er of de directie.

Kijk 5 daagse
Van 19 tot en met 23 november, staat de eerste Kijk 5 daagse gepland. Omdat dit in de eerste week direct na het
verschijnen van de volgende nieuwsbrief is, hierbij alvast de bijbehorende informatie. U krijgt, als
ouders/verzorgers, in deze week óf in de week van 25 maart 2019, de kans om bij uw kind(eren) in de klas te kijken.
Even sfeer proeven en meekijken bij een reguliere les die gegeven wordt. Opgave voor deze eerste 5 daagse kan in
de week voorafgaand aan 19 november d.m.v. een lijst op de deur van de groep.

SOS- en toestemmingsformulier rondom AVG
Gisteren is er een brief meegegaan waarin u gevraagd wordt uw SOS gegevens in te vullen en toestemming te
verlenen voor verschillende zaken omtrent de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u ervoor
zorgen dat het formulier woensdag 17 oktober weer in ons bezit is?

Open podium
Op vrijdag 9 november hebben de kinderen van alle groepen weer de kans en mogelijkheid om het podium te
betreden met een zelf gekozen talent en optreden. Samen genieten van elkaars talenten en vaardigheden oefenen
die niet dagelijks aan bod komen in de groep als presenteren, toneelspelen, zingen, noem het maar op.
gezellig!

Even voorstellen
Ik ben Ingeborg Hoge en sinds 13 september vakleerkracht bewegingsonderwijs op school. Ik woon samen met mijn
man en drie kinderen (2,4 en 6) in een boerderij in Koekange. We proberen de boerderij in onze vrije tijd te
verbouwen, veel in de tuin te werken en lekker te lezen. Ik sport en beweeg graag buiten, dus als het weer straks na
de winter weer mooier wordt, gaan we zeker naar buiten! Mijn eerste kennismaking met de klassen was erg leuk en
gezellig. Het zijn sportieve kinderen, niet alleen dat ze graag bewegen, maar ze zijn ook eerlijk aan het spelen. Een
goed begin van dit jaar!

Kinderboekenweek
Iedereen heeft een mail ontvangen met de activiteiten van de Kinderboekenweek. Graag zien we u tijdens de eerste
editie van het Kinderboekenbal op 16 oktober waarbij om 13.30 uur de bibliotheek officieel geopend wordt.

Kriebelteam
Tijdens de eerste controle van dit schooljaar zijn er geen luizen/neten gevonden. Twee weken geleden kregen we
toch een paar meldingen in groep 1/2. Het kriebelteam heeft daarom besloten de controles te intensiveren tot het
moment dat er niets meer aangetroffen wordt. Dat is op dit moment helaas nog niet het geval in die groepen. We
hebben ook contact opgenomen met Doomijn om gezamenlijk het luizenprobleem aan te pakken. We vragen u, in
het geval dat u thuis luizen ontdekt, om dit direct te melden bij de leerkracht. Het RIVM heeft een overzichtelijke
pagina met allerlei informatie: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis De eerstvolgende reguliere controle van
het Kriebelteam is op dinsdag 30 oktober.

Schoonmaakavond
De eerstvolgende schoonmaakavond is maandag 12 november 2018. Ongeveer een week van tevoren ontvangen de
ouders/ verzorgers die ingedeeld staan een mail. Bent u verhinderd? Ruil dan s.v.p. met iemand anders. We starten
om 19.00 uur en tussendoor is er koffie/ thee.

Klassenouders
De klassenouders zijn bekend en hebben wellicht hun eerste taken al uitgevoerd! Fijn dat er voor elke groep weer
ouders bereid zijn gevonden om deze rol op zich te nemen. Het maakt de organisatie van uitjes en activiteiten
zoveel makkelijker. Alle klassenouders worden binnenkort door Jeannette uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg
waarbij ook het Protocol Klassenouder wordt besproken. Hieronder het overzicht per (combinatie)groep:
Groep 1 en 2 Marlies Marsman en Marloes Martens en groep 3 Bertine Lammerink en Marlies Marsman, groep 4
en 5 Rinske Linckens en Renate Oosterink, groep 6 en 7 Joyce Bendijk en Veronie Kerkdijk en groep 8 Bertine
Lammerink en Susan Wilts.

Leerling panel
Inmiddels zijn er verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van het leerling panel. Uiteindelijk zijn er 7 brieven
binnengekomen. Die leerlingen hebben aan het panel hun plannen gepresenteerd. Na afloop was het panel er
unaniem over eens dat de volgende leerlingen in 2018-2019 naast Brent, Jaëla, Kaily en Nina toetreden: Merel,
Lindy, Romy en Sem. Fijn dat we weer compleet zijn. De eerste vergadering is op dinsdag 30 oktober 2018.

Juf Milou
Milou Boers is op dit moment alle dagen van 09.00 uur -12.00 uur op school aanwezig. Ze geeft af en toe les,
bereidt dingen voor en werkt ze met groepjes leerlingen.

Afwezigheid juf Hilde
Hilde Harmelink krijgt op 1 november de sleutel van haar nieuwe huis. Die dag is ze afwezig en daarom wordt er
momenteel gezocht naar een vervang(st)er in groep 6/7. Later dit kalenderjaar zal Hilde nog twee verhuisdagen
opnemen.

Afscheid
Isa-Bo heeft recent afscheid genomen van haar groep. Ze is naar een andere school gegaan. We wensen
haar en haar ouders alle goeds toe.

Kinderpostzegelactie
Met de geweldige inzet van groep 8 is er in 2018 een bedrag van maar liefst € 2753,93 aan postzegels, kaarten en
andere artikelen verkocht. Wat een prachtig bedrag, bestemd voor allerlei projecten in binnen- en buitenland!
Groep 8, bedankt voor jullie inzet en natuurlijk ook dank aan iedereen die iets heeft gekocht.

Bibliotheek
Wekelijks worden er door de leerlingen boeken geleend. We hebben drie ouders die deze uitleen voor ons
verzorgen/ registreren! Janiek Kouwen stopt tijdelijk. Astrid Kempers, Marieke Klein Horsman en Susan Wilts gaan
samen met Jeannet Kleinlugtebeld de uitleen verder vormgeven.

Meester Floris
Floris Meerveld is dit schooljaar vaste invaller geworden van Stichting Floreant en ter ondersteuning verricht hij nog
regelmatig werkzaamheden op onze school. Floris heeft jarenlang op cbs Ichthus gewerkt als vaste
groepsleerkracht en daarom willen we op een passende manier afscheid van hem nemen. De kinderen hebben op
16 oktober om 12.30 uur een verrassing voor Floris. Na afloop van het Boekenbal is er die dag rond 14.30 uur, voor
ouders/ verzorgers gelegenheid om Floris de hand te drukken. U bent van harte welkom.

Dag van de Leraar
Wat een verrassing op 5 oktober jl.! In de teamkamer stond allerlei lekkers ter ere van de Dag van de Leraar.
Bedankt namens het team. Wilt u weten wat? Op de website staat een bericht.

NIO groep 8
De afname van de NIO vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 oktober. De NIO is een intelligentieonderzoek en vormt
naast de IEP en de resultaten van de afgelopen jaren, de basis voor het VO advies. In november vinden de
voorlopige adviesgesprekken plaats. Ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Open Dagen Vechtdal College
We hebben van het Vechtdal in Ommen bericht gehad dat zij op maandag 12 en dinsdag 13 november om 19.30 uur
ouders van leerlingen uit groep 8 welkom heten op de voorlichtingsavond. Dit jaar is er voor het eerst ook een
avond voor ouders van leerlingen van groep 7 en wel op maandagavond 19 november om 19.30 uur.

Ramen wassen
Woensdagmiddag 17 oktober komt de schoonmaakbedrijf Visschedijk alle ramen, zowel buiten als binnen lappen.

NSCCT
Een manier om meer zicht te krijgen welke mogelijkheden kinderen hebben op groei en ontwikkeling is de NSCCT.
Dit staat voor: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. De test meet het leervermogen van kinderen. Met de
uitkomsten kunnen leerkrachten nog beter afstemmen wat kinderen nodig hebben. Uitdaging op het juiste niveau
betekent geen frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk. In november wordt de test door Jeannette in groep
4 en groep 6 afgenomen. We analyseren de uitkomsten van de NSCCT en koppelen deze aan de resultaten van de
CITO toetsen van januari 2019. Ouders/ verzorgers van leerlingen uit groep 4 en 6 horen tijdens de LO gesprekken
van februari 2019 de uitkomsten, tenzij daartoe eerder aanleiding is. Lianne en Jeannette hebben op 19 oktober
een bijeenkomst om te leren hoe ze de resultaten van de NSCCT nog beter kunnen inzetten.

ANWB Streetwise
Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het verkeer, heeft de ANWB het programma
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma voor leerlingen
van groep 1 t/m 8, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele
instructeurs komen op woensdag 7 november naar Lemele en geven verkeerstrainingen op maat. Meer info?
www.anwb.nl/verkeer/streetwise Ook de nieuwe wethouder van Ommen, dhr. Bongers, komt een kijkje nemen.

Schoolfotograaf
Dinsdag 13 november komt de Sgoolfotograaf (hetzelfde bedrijf als vorig jaar) weer foto’s maken van onze
leerlingen. Het gaat dit jaar om groeps- en portretfoto’s van leerlingen die op school zitten. Wie van u wil die dag/
een dagdeel de fotograaf en de kinderen begeleiden, zodat alles vlot verloopt? Graag aanmelden via
directie@ichthuslemele.nl

Sponsoren
Het is alweer een tijdje geleden dat we een oproep plaatsten wie onze voetbalshirts zou willen sponseren. Daarop
hebben we een aantal reacties gekregen. Hun namen willen we hier niet onvermeld laten:
Fam Dekker, fam Dijk, fam Fokkert, fam Arjan Lammerink, fam Karkdijk. Daarnaast heeft de MR ook besloten een
gedeelte van de ouderbijdrage hieraan te besteden. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, namens de kinderen en het
team. Op naar vele jaren sportief plezier in opvallende shirts, die op de velden onmogelijk te missen zijn!

Bijbelrooster
15 t/m 26 oktober Hoe kun je dat nou doen? Exodus 32: 1-20 en Exodus 34 Als Mozes terugkomt met de stenen
tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen?
Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw
zijn tien woorden van leven.
29 oktober t/m 2 november Kijk uit! Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8 Het volk Israël is veertig jaar onderweg
geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om
het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er
wel plek voor de Israëlieten?
5 t/m 9 november Kom maar! Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4 Na een lang leven van honderdtwintig
jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen
hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken:
Kom maar, hier begint het nieuwe leven.
12 t/m 16 november Ben jij een engel? Rechters 13: 1-23 Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat
het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te
leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een
vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk.
Simson is zijn naam.

Zending
De afgelopen 4 weken hebben we € 28,09 opgehaald. We sparen tot 14 maart ’19 voor een project in het Midden
Oosten waar vluchtelingen 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 Chris werken daar aan de wederopbouw en aan het opzetten van
gezondheidszorg in de kampen. Bij hun vertrek uit Nederland heeft Chris ze wat van haar geld meegegeven, om
andere kinderen daar blij te kunnen maken. 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? Tijdens het Open Podium van 9 november wordt een korte film vertoond om de kinderen een
indruk te geven waarvoor ze geld mee naar school nemen.

Edukans Schoenmaatje
Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander
belangrijk is. Leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden ontvangen een onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland
vullen een schoenendoos voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan naar kinderen op
scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Doet u ook mee?? Meer
informatie: www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes Meer informatie volgt na de herfstvakantie.

Bedankt!
Onze school staat in een prachtige, groene omgeving. Alle seizoenen ligt de ruimte rondom school er verzorgd bij.
De heer Marinus Hesselink zorgt als vrijwilliger voor het tuinonderhoud en is regelmatig (al heel erg vroeg) in touw.
Nu de herfst haar intrede heeft gedaan, is hij meerdere keren per week aanwezig om al het blad te verzamelen en
alles netjes te houden. Een speciaal woord van dank daarvoor!

Schoolfruit 2018-2019
Goed nieuws! We ontvangen dit jaar weer schoolfruit, met subsidie vanuit de Europese Unie, van 12 november
2018 t/m 19 april 2019 3 dagen in de week (di-woe-do) schoolfruit of -groente. Hierbij het verzoek om op die dagen
alleen drinken mee te geven in de kleine pauze.

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

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

