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ZELF KUNNEN

SAMEN

JARIGEN
Samia Stigter 10 jaar
Lindy Bendijk 10 jaar
Skyler ten Broeke 5 jaar
Tijn Klein Horsman 7 jaar
Thomas Solen 10 jaar
Tansy Veldkamp 12 jaar
Bibi Borssen 11 jaar
Vince ten Broeke 6 jaar

LEREN

Alles over cbs Ichthus
Op www.ichthuslemele.nl treft u altijd de laatste nieuwsberichten en de meest actuele agenda aan. Wilt u niets
missen? Neem dan regelmatig een kijkje. Er staan weer nieuwe bijdragen uit de groepen bij de button ‘Kinderen’ en
uiteraard ontbreken ook de diverse foto’s van activiteiten niet.

Studiedag
Op 13 februari 2019 waren alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. ’s Ochtends hebben we vooral
gekeken naar de resultaten van de Citotoetsen van januari 2019 en hebben Edith de Lange en Ellen van der Veen ons
meegenomen in de leerlijnen voor kleuters en meer uitleg gegeven over het gebruik van het digikeuzebord. Daarna
hebben we het gehad over waar we nu staan, waar onze schoolambitie ligt en vooral wat maakt dat de resultaten
zijn, zoals ze zijn. Dat ligt vooral aan de manier waarop de leerkrachten lesgeven en ook gisteren bleek weer: De
leerkracht doet ertoe! Hij/ zij is de regisseur van het onderwijs en dat kan geen digitaal middel overnemen.
Belangrijkste conclusie is dat we goed op koers liggen en dat we heel goed naar de kinderen kijken wat ze nodig
hebben en waar we ze het best bij kunnen ondersteunen en uitdagen. We hebben alvast naar volgend jaar gekeken
als het gaat om bijv. de aanschaf van een nieuwe rekenmethode en een eerste opzet gemaakt met welke
(combinatie) groepen we volgend jaar verdergaan. Het is nog veel te vroeg om hierover uitspraken te doen. Hopelijk
is de groepsverdeling met de uiteindelijke bemensing in mei 2019 helder. In dit traject wordt de MR uiteraard
meegenomen. De middag bestond 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?
We kijken terug op een geslaagde studiedag en iedereen deelde de mening dat het heel prettig was om ruim de tijd
te hebben om met elkaar te sparren.

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. De gesprekken zijn ingedeeld en u heeft inmiddels een uitnodiging via uw
kind(eren) ontvangen.

Rapporten
Vandaag is het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis gegaan. Graag ontvangen we de, ondertekende,
rapporten uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 terug.

Onderwijs allerlei
Agnes van der Snel en Ellen van der Veen hebben de cursus ‘Open Boek’ enige tijd geleden succesvol afgesloten.
Doelstelling van de cursus is het ontwikkelen van een leesplan en het werken aan het bevorderen van leesbeleving/
plezier. Tijdens de studiedag hebben ze het team kennis laten maken met diverse werkvormen die tijdens korte
momenten in te zetten zijn. De leerkrachten gaan hier mee aan de slag en rekenen erop dat het luisteren/ kijken
naar en het met elkaar bespreken van attractieve boeken hierdoor een impuls krijgt.
Agnes van der Snel en Edith de Lange starten binnenkort met de cursus ‘Met sprongen Vooruit’. Edith volgt de cursus
voor gevorderden. ‘Met Sprongen Vooruit’ kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te
beschrijven, zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. De leerkracht leert in de cursus de
juiste oefeningen en spellen, zowel interactief klassikaal als individueel, aan te bieden. De leerlingen ervaren deze
oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en
eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. De positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt
ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan. Meer
informatie? Kijk op www.metsprongenvooruit.nl

Staking
In de vorige nieuwsbrief werd een mogelijke deelname door cbs Ichthus aan de stakingsacties op vrijdag 15 maart
aangekondigd. Inmiddels bent u per mail geïnformeerd over onze beweegredenen om op die dag onze schooldeuren
te sluiten. Op de berichtenpagina van onze website staat dit nog een keer vermeld.

Ouderavond MR/Team
De jaarlijkse gezamenlijke ouderavond van team/ MR en Doomijn locatie Kerkweg Lemele werd dit jaar op
dinsdagavond 5 februari gehouden. Het thema was: ‘Opvoeden in de digitale wereld’. We vonden het fijn dat we
zoveel ouders/ verzorgers mochten begroeten. De tijd was eigenlijk veel te kort om dit interessante onderwerp, dat
zoveel facetten kent, in haar omvang te behandelen. Alle ouders/verzorgers van cbs Ichthus en Doomijn hebben op
6 februari jl. een link ontvangen, waarop allerlei informatie (terug) te vinden is. Aan het eind van de avond werd het
concept jaarverslag 2018 vastgesteld en ook het concept verslag van de ouderavond van februari 2018. Beide
documenten staan bij MR, op het afgeschermde gedeelte, op onze website. De penningmeester van de AC lichtte de
begroting nog kort toe. We kijken terug op een zeer geslaagde avond. Dank voor uw komst!

Afwezigheid juf Hilde
Op 4 en 5 maart aanstaande is Hilde Harmelink afwezig. Haar vervanger die dagen is Floris Meerveld.

Afscheid juf Ingeborg
Ingeborg Hoge, vakdocent bewegingsonderwijs, heeft besloten per 1 februari te starten met de PABO. We bedanken
Ingeborg hierbij nogmaals. Het gevolg van haar keuze was dat we op zoek zijn gegaan naar een vervang(st)er. Deze
hebben we gevonden in de persoon van Gijs Hesselink. Gijs is vandaag begonnen en werkt daarnaast ook in het
Voortgezet Onderwijs. Hij gaat in ieder geval tot de zomervakantie bij ons aan de slag in de sporthal met de groepen
3 t/m 8. We wensen hem veel sportief plezier bij ons op school!

Afscheid meester Martijn
Martijn Sollie heeft vanaf de zomervakantie deels het verlof van Milou Boers vervangen in groep 8. Doordat Milou na
de voorjaarsvakantie weer twee dagen les gaat geven in groep 8 hebben we vandaag afscheid van Martijn genomen.
We bedanken Martijn en wensen hem verder veel succes toe!

Kriebelteam
Op maandag 25 februari komt het kriebelteam weer langs. Wilt u die dag ingewikkeld haarwerk en het gebruik van
gel zoveel mogelijk achterwege laten?

It giet net oan.
Vorig jaar werd op cbs Ichthus in Lemele geprobeerd om een ijsbaan aan te leggen in de pannakooi op het
schoolplein, maar toen ging het pas echt vriezen in de voorjaarsvakantie en had iedereen vrij. Onlangs volgde tijdens
de vorstperiode een nieuwe poging. Dit heeft u kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. Op onderzoekende en
ontdekkende wijze werd er gemeten en een techniek bedacht om dit voor elkaar te krijgen. Nadat alle
voorbereidingen waren getroffen, kwam de brandweer na schooltijd langs om in de pannakooi een laag water aan te
brengen. Helaas ontstond er lekkage en bleef er slechts een klein laagje water achter. Dat bevroor en leverde de
andere dag wel veel glijplezier op. Wellicht laat Koning Winter zich binnenkort nog een keer zien en dan hopen de
leerlingen met hun opgedane ervaringen een echte ijsvloer neer te kunnen leggen. Drie keer is scheepsrecht.

Meubilair
De offerte van het meubilair voor groep 3 t/m 8 is getekend. We verwachten de levering over ongeveer 6 tot 8
weken. We hebben via via contact met een bedrijf dat het meubilair komt ophalen. Wanneer er onder u nog
belangstelling is voor een set t.z.t. (tafel en een stoel) dan kan dat tegen contante betaling van € 7,50. De opbrengst
komt ten goede aan de leerlingen. Opgeven kan via info@ichthuslemele.nl We noteren dan uw naam en u ontvangt
bericht wanneer u een set kunt uitzoeken.

Open podium
Op 5 februari was er weer een Open Podium. Naast de diverse optredens heeft een aantal leerlingen van het leerling
panel laten zien waar ze de € 100,- aan besteed hebben die de MR ter beschikking had gesteld in 2018. In totaal zijn
er 9 ballen door hen uitgezocht/ aangeschaft en twee goede ballenpompen. Foto’s van het Open Podium staan op
het afgeschermde gedeelte van onze website.

Bibliotheek
De bibliotheek draait alweer een jaar binnen de muren van onze school, mede dankzij de inzet van een aantal
vrijwilligers. In januari hebben we weer nieuwe boeken uit de ruilcollectie ontvangen. Het is de bedoeling dat we op
termijn ook boeken uitlenen voor het gebruik thuis, maar gezien de administratieve last die de uitleen op school en
tussen de scholen nu nog met zich meebrengt, stellen we dat nog even uit. We willen dit systeem meer waterdicht
hebben om te voorkomen dat we op moeten draaien voor boeken die niet (in)geleverd worden/ zoek raken.

Koptelefoons
De aanschaf van koptelefoons is vorig jaar al aangekondigd in de nieuwsbrief en ook het waarom ervan. Alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben recent een eigen koptelefoon gekregen voorzien van naam. De koptelefoon
hangt, ook op naam, in een houder in de groepen. We gaan ervan uit dat de leerlingen zorgvuldig met de
koptelefoon blijven omgaan. Er is afgesproken, o.a. met het Leerling Panel, dat ondeskundig gebruik besproken
wordt met de leerkracht en dat de vervanging van het exemplaar, in dat geval, voor eigen rekening komt.

Schoolvolleybal 2019
Dit schooljaar doet onze school voor ’t eerst mee met het schoolvolleybaltoernooi op woensdag 20 maart 2019 in de
Carrousel in Ommen. E.e.a. wordt georganiseerd door VOLCO. We hebben 2 bovenbouwteams opgegeven. De teams
staan onder de bezielende leiding van Marjolein Ningbers. Meer info voor de deelnemers volgt t.z.t..

Schoolvoetbal 2019
De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi heeft laten weten dat de datum is verzet naar woensdag 3 april 2019.
Dit jaar doen we op die dag op sportpark Westbroek in Ommen mee met groep 3/ 4, 5/6 en 7/8. De dames van
groep 8 worden begeleid door Milou Boers. De andere teams worden begeleid door ouders/ verzorgers. Zodra de
schema’s binnen zijn hoe laat de wedstrijden worden gespeeld, ontvangen jullie dit samen met de teamindeling. Alle
finales vinden diezelfde middag plaats.

2e Editie RunBikeFun ingezonden bericht
Zondag 24 maart wordt opnieuw de RunBikeFun in Lemele gehouden. Voor de kinderen is er een kidsloop waarbij de
kinderen tot en met 8 jaar een ronde van 800 meter rennen. De kinderen van 9 tot en met 12 jaar rennen deze
ronde twee keer. Voor de volwassenen is er een individuele hardloopwedstrijd van 8 km, maar er kan ook in
teamverband gelopen worden. Dit houdt in dat er met minimaal 3 personen en een fiets een ronde van 8 km wordt
gemaakt. Binnen het team mag er afwisselend gebruik gemaakt worden van de fiets. Op deze manier kan iedereen
meedoen, ook de wat minder sportievelingen. Voor meer informatie en inschrijving zie www.runbikefun.nl

Ontruimingsoefening en BHV herhalingsmiddag
Op 4 februari hebben we onze tweede ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. In tegenstelling tot de
vorige keer waren alleen de leerkrachten daarvan op de hoogte. De ontruiming verliep vlot en is zonder
noemenswaardige bijzonderheden verlopen. Laten we hopen dat we nooit met een echte ontruiming te maken
krijgen, maar het regelmatig oefenen draagt bij aan herkenning van looproutes en zorgt ervoor dat we snel en
adequaat kunnen handelen. Aan het eind van het jaar volgt nog een ontruimingsoefening en van die datum zijn
alleen de BHV’ers op de hoogte.
Edith, Nadieh, Hilde en Jeannette volgen op 20 maart bij ons op school een herhalingsmiddag ‘levensreddend
handelen’ en ‘brand’, zodat ze weer van alle actualiteiten op de hoogte zijn. Margret, ook BHV’er volgt de herhaling
elders.

Verzuim rondom vakanties
Vanaf zaterdag is het voorjaarsvakantie. De gemeente Ommen houdt rondom de schoolvakanties controleacties
i.v.m. luxe verzuim. We registreren iedere dag welke leerlingen afwezig zijn (en wat daarvan de reden is) en zijn
verplicht om gevallen van ongeoorloofd verzuim, zoals door de overheid opgesteld, door te geven.

Europa Kinderhulp ingezonden bericht
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in
Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. Wij zoeken nog
vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een vakantiekind. In een
gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse dingen is voor de kinderen
al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al super. De periode in Nederland
helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde
en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst. Meer informatie vindt u op de
website www.europakinderhulp.nl

Bijbelrooster
Week 9 25 februari t/m 1 maart Kijk maar goed! Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze
het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal?
Week 10 4 maart t/m 8 maart Ik ben er voor jou Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat
ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden
blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.
Week 10 11 maart t/m 15 maart Als je bang bent Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken.
Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op
bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

Zending
We sparen tot 14 maart 2019 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 € 38,07 opgehaald, waarvoor hartelijk dank!

Schoolgezinsdienst
De nieuwe datum voor de Schoolgezinsdienst is woensdag 13 maart 2019. Nu zult u misschien denken: ‘Op een
woensdag?’ Dat klopt. De evaluatie van de vorige schoolgezinsdienst heeft opgeleverd dat we graag alle kinderen
die op cbs Ichthus zitten, bij de dienst willen betrekken. Daarom vindt deze op biddag, onder schooltijd, plaats. De
eerder genoemde datum in de praktische gids komt hiermee te vervallen. Meer informatie over inhoud en
uitvoering volgt via de werkgroep. De voorbereiding is al in volle gang en hierbij is ook de nieuwe dominee, de heer
M. L. Eigenhuis, betrokken. De collecte is bestemd voor het goede doel (zie hierboven), waarvoor we als sinds het
begin van dit schooljaar sparen. Iedereen is van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren!

Beeld- en geluidsopnames
In de Ichthuskerk hangen in verband met de privacy (AVG) op zichtbare plekken bordjes waarop staat dat de
diensten in de kerk worden opgenomen. Op de website van de kerk staat het privacyregelement waarin ook het een
en ander wordt aangegeven over opnames. Het kan voorkomen dat een dienst waaraan onze leerlingen deelnemen
opgenomen en soms gepubliceerd wordt op www.kerkdienstgemist.nl .
Op school respecteren wij de wens van ouders/ verzorgers dat hun kind(eren) niet op de foto mag/ mogen en we
gaan daar heel zorgvuldig mee om. In de kerk hebben we te maken met de daar geldende regels. Dit betekent dat
we zoveel mogelijk rekening houden met het op de voorgrond plaatsen van leerlingen, maar we kunnen niet alles
ondervangen.

Het team van cbs Ichthus wenst iedereen een

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

