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ZELF KUNNEN

SAMEN
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Jim Spoelder 9 jr
Hilde Harmelink 26 jr
Fenne Borssen 8 jr
Ilse Bonte 8 jr
Chris Winters 6 jr
Nina Huber 10 jr
Julian Solen 7 jr
Daan Lammerink 6 jr

LEREN

Welkom
In januari komen Jorn Trip, Elin Steen en Fieke en Lize Schuurman op school om alvast te wennen. We wensen jullie
allemaal een hele fijne tijd op cbs Ichthus!

Geboorte
Op 15 november 2018 hebben Jinke en Fieke een zusje gekregen: Mette. We feliciteren hen en hun ouders van harte
en wensen hen samen veel geluk en gezondheid toe!

Onderwijskundige ontwikkelingen
Dinsdag 27 november jl. hebben we bezoek gehad van de heer Wildeboer en zijn collega. Zij kwamen in opdracht
van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht om een Zorg scan af te nemen. Beide hebben 4 groepen
bezocht voor een lesobservatie, daarbij kijkend naar de uitvoering van de zorg. Daarnaast hebben ze met zowel de
aanwezige leerkrachten als Intern Begeleider en directie gesproken. Ter voorbereiding op dit bezoek hebben zij een
documentenanalyse uitgevoerd van alle aanwezige en ontwikkelde zorgdocumenten.
Het was een prettig bezoek waarbij we, naast complimenten, ook een paar aanbevelingen hebben gekregen. De
aanbevelingen liggen in lijn met acties die al lopen of in ontwikkeling zijn. De aanbevelingen betreffen het nóg
efficiënter maken van de groepsplannen en toetsanalyses en het inhoudelijk versterken van de bespreking van de
schoolresultaten. In groep 1 en 2 hebben we een goed werkend leerlingvolgsysteem en daarop kunnen we een
aanvullend jaarplan uitwerken om de groep nog explicieter in beeld te krijgen. Dit alles is beschreven in een concept
rapportage die we inmiddels hebben ontvangen en die na vaststelling naar het samenwerkingsverband gestuurd
wordt. We zijn trots op de eindconclusie vanuit de Zorg scan:
‘De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs wordt afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De planmatige zorg en extra ondersteuning op de school is op orde. Het
algehele beeld is dat cbs Ichthus de zorg en ondersteuning zonder meer in voldoende mate op orde heeft.
Schoolleiding, de interne begeleider en de leerkrachten hebben hieraan de afgelopen jaren hard gewerkt. Dit verdient
waardering.’

Terugblik Sinterklaas
Wat hebben we genoten van het feest op 5 december. Helaas kreeg de helikopter toch geen toestemming om te
landen op het plein, maar wel in een nabijgelegen weiland. Fijn dat Harrold Dubbink de Sint en zijn pieten met de
huifkar naar onze school kon vervoeren. Het was een ochtend vol leuke activiteiten, lekkers, cadeautjes en
ontmoetingen met de Sint en zijn pieten. Inmiddels is Sinterklaas weer naar Spanje en kijken wij terug op een
geslaagd feest! Dank ook aan de Activiteitencommissie voor de ondersteuning en anderen die dit feest mogelijk
hebben gemaakt.

Nieuws vanuit de MR
Binnenkort ontvangt u van de MR een mail met daarin nogmaals een oproep voor versterking t.b.v. de
oudergeleding en kunt u aangeven welk onderwerp u graag terug ziet komen op de jaarlijkse ouderavond (i.s.m. de
MR) op 5 februari 2019.

Kerstviering
Liedjes worden geoefend, teksten uit het hoofd geleerd, decors geschilderd. De voorbereidingen zijn in volle gang!
We gaan dit jaar onze kerstviering vormgeven met een kerstmusical, onder leiding van Floris Meerveld. U heeft
hierover een mail ontvangen. De musical wordt in de Ichthuskerk opgevoerd. De kerk is vanaf 18.15 uur open. De
musical begint om 18.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Aansluitend is er een gezellig samenzijn op het
schoolplein. Een officiële uitnodiging volgt. We ontmoeten jullie graag op 19 december en kijken uit naar een mooie
viering.

Nieuwjaarskoffie
Op 7 januari starten we samen het nieuwe jaar op school. Op deze eerste schooldag van 2019 beginnen we met een
nieuwsjaarskoffie. Voor alle ouders/ verzorgers en kinderen staat er vanaf 8.30 uur wat te drinken klaar in het
speellokaal en kunnen we elkaar een goed 2019 wensen. De kinderen gaan uiterlijk 9.00 uur weer naar het eigen
lokaal. Ouders/ verzorgers kunnen dan desgewenst nog even blijven.

Kriebelteam
Op maandag 14 januari komt het kriebelteam weer langs. Wilt u die dag ingewikkeld haarwerk en het gebruik van gel
zoveel mogelijk achterweg laten?

Filmen in de klas
Wanneer uw kind jarig is en u bij het trakteren aanwezig bent, is het leuk om daarvan foto’s en een filmpje te
maken. Tijdens andere schoolse activiteiten is het genieten van beeldmateriaal van kinderen. Gezien de nieuwe
regels rondom privacy (AVG) geven we aan dat er kinderen in de klas van uw kind(eren) kunnen zitten waarvan
ouders/verzorgers bij ons hebben aangegeven dat ze niet willen dat hun kind(eren) gefotografeerd/ gefilmd worden
of dat beelden met derden worden gedeeld. We respecteren dat en gaan hier zorgvuldig mee om. We vragen jullie
ook om hier samen met ons alert op te zijn, ook als het gaat om het delen in sociale, buitenschoolse kringen. Wat
betreft het filmen in de klas aan eenieder het verzoek om daarvoor eerst toestemming te vragen aan de leerkracht
en alleen jullie eigen kind(eren) te filmen.

Plafonds onderbouw
De plafonds in de lokalen van groep 1 t/m 3 zouden er eindelijk komen in de kerstvakantie, maar deze week kwam er
bericht dat het niet lukt. We proberen nu de vervanging te combineren met het in de was zetten van de vloeren in
de meivakantie, want dan moet toch alles leeg. Wordt vervolgd.

Informatie
Op www.ichthuslemele.nl treft u altijd het laatste nieuws aan en de meest actuele agenda. Wilt u niets missen?
Neem dan regelmatig een kijkje. Vanaf volgende week staan er weer nieuwe bijdrages uit de groepen. Natuurlijk
ontbreken ook de foto’s niet van alle activiteiten.

Kerstactie voedselbank
Morgen, 14 december, steunen we de voedselbank Ommen-Hardenberg door houdbare producten in ontvangst te
nemen die leerlingen van huis meenemen. Jullie hebben daarover een mail gekregen. RTV Oost heeft van onze actie
gehoord en komt langs om hiervan verslag te doen. Helpt u ook mee met deze actie door morgen iets mee te
geven?

Kerstbakjes maken
Woensdag 19 december gaan de maatjes met elkaar kerstbakjes maken. Wilt u een klein bakje, groen, wat
versiering, een kaars en een snoeischaar (voorzien van naam) meegeven? Wij zorgen voor oasis.

Versiercommissie
Heeft u de mooie aankleding in de algemene ruimtes al gezien? Dit is het werk van de versiercommissie die ieder
jaargetijde/ thema aangrijpt om de school weer van een andere look te voorzien. Namens ons allen: bedankt!

Bijbelrooster
Week 51 17 -21 december Ontelbaar Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen,
laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld
veranderen.
Week 2
7-11 januari Wie wijst jou de weg? Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en
de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria
op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.
Week 3 14-18 januari 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.

Het goede doel
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 uw bijdrage van harte welkom. De
afgelopen 4 weken hebben we € 29,00 opgehaald. Hartelijk dank daarvoor!

Het team van cbs Ichthus wenst jullie fijne feestdagen toe!
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

