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ZELF KUNNEN

SAMEN

JARIGEN
Albert te Winkel 66 jr.
Lindsey Bel 11 jr
Nova Heuver 11 jr
Xavi Dijk 7 jr
Romy Pouw 9 jr

LEREN

Welkom
Binnenkort wordt Finn Pouw vier jaar. Finn, we wensen je een fijne tijd op onze school! Op 22 maart verhuist de
familie Fernandes Gouieva naar Lemele. Dit betekent dat hun zoon Thomas op 26 maart in groep 2 start. Thomas, we
wensen jou en je ouders heel veel plezier op cbs Ichthus!

Schoolontwikkelingen
De voorbereidingen om te komen tot een Schoolplan 2019-2023 zijn in volle gang. Waarom doen we de dingen die
we doen? Wat willen we doen en hoe doen we dat? Het Schoolplan is een document met daarin de voornemens
voor de komende vier jaar. Alle geledingen van school worden betrokken als het gaat om input.

Tevredenheidsonderzoek
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien voor deelname aan de tweejaarlijkse oudertevredenheidsenquête.

Onderzoekend en Ontdekkend Leren
Onderzoekend en Ontwerpend leren komt in diverse lessen aan de orde. Af en toe staat er een -wat als….-vraag op
het bord bij de ingangen en gaan de leerlingen er met elkaar over in gesprek. Ook worden er regelmatig
onderzoeksvragen gesteld. Daarnaast hebben verschillende groepen ‘Digi-doeners’ uitgeprobeerd. Dit zijn lessen die
bijdragen aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Erik Groot Koerkamp, die ons tijdens de O&O studiedagen
heeft begeleid, komt 18 maart naar Lemele om lessen, waarin O&O is verwerkt te observeren en om vervolgens
hierover met de leerkrachten in gesprek te gaan.

Onderwijscafé
Op dinsdag 19 maart is er weer een onderwijscafé. Jeannette gaat graag met u in gesprek over wat úw toekomstvisie
is als het gaat om het onderwijs op cbs Ichthus. De koffie/ thee staat om 08.40 uur klaar. U bent van harte welkom!

Informatie
Op www.ichthuslemele.nl treft u steeds het laatste nieuws aan en de meest actuele agenda. Wilt u niets missen?
Kijk dan regelmatig op de site. Er staan weer nieuwe bijdragen en foto’s op.

Juf Ellen
Ellen van der Veen heeft aangegeven dat ze even tijd voor haarzelf nodig heeft en daarom een stapje terugdoet als
het gaat om haar werkzaamheden op school. De reden van haar afwezigheid heeft geen relatie met school.
Integendeel, Ellen staat met veel plezier voor de groep en heeft het heel erg naar haar zin in Lemele. Het is niet
bekend hoe lang Ellen nog afwezig zal zijn. De ouders/verzorgers van de groepen 0, 1, en 2 worden op dit moment
wekelijks via de mail op de hoogte gehouden hoe de vervanging is geregeld. Achter de schermen wordt gezocht naar
een structurele invulling daarvan.

Staking
Vrijdag 15 maart is uitgeroepen tot nationale stakingsdag van het onderwijs. De reden waarom we meedoen heeft u
in de mail kunnen lezen en staat ook bij ‘berichten’ op onze website. Na de eerste staking is er het een en ander
gebeurd: er is geld vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen en de salarissen van de leerkrachten zijn omhoog
gegaan. Het blijft bijzonder dat de salarissen van het overige onderwijspersoneel niet zijn meegenomen in de
salarisverbeteringen, dat de leerkrachten in de hoogste schaal nu meer verdienen dan de directeur en dat het
leraren/invallerstekort een steeds groter probleem wordt. We willen laten horen dat we een prachtig beroep
hebben dat waardering verdient, maar waarvan de kwaliteit wel onder druk staat en daarom staken we. In de MR is
gisteren ook besproken hoe met het tekort aan leerkrachten/ vervanging om te gaan.
Extra geld voor het basisonderwijs? Woensdag, 6 maart, maakte de heer Slob, minister van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap, bekend dat de basisscholen eerder dan gepland geld krijgen om de werkdruk in hun klassen aan te
pakken. Vanaf komend schooljaar krijgen scholen bijna 100 miljoen extra te verdelen. Dit geld was al toegezegd. Het
komt alleen nu een jaar eerder onze kant op.
In de praktijk. Vorig jaar hebben we extra gelden ontvangen voor werkdrukverlichting. Samen met het team en de
MR hebben we besloten om deze gelden in te zetten t.b.v.:
- een vakdocent bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8. Hierdoor ontstaat er bij die leerkrachten tijd voor
andere schooltaken;
- Ambulante tijd voor de leerkrachten door de inzet van Floris Meerveld;
- Ondersteuning bij activiteiten door Floris voor 30 dagen dit schooljaar;
- Ruimte om bij elkaar te kijken/ te overleggen doordat de groep overgenomen wordt etc.
In mei 2019 volgt de evaluatie van de inzet van de gelden, dit schooljaar, door het team en wordt er een keuze
gemaakt voor de besteding voor 2019-2020. Voor 1 juli volgt verantwoording aan de MR.

Invaltekort
Hierboven stond het al beschreven: het grote tekort aan (inval)leerkrachten. Hoe nijpend het probleem is, kunt u
dagelijks bekijken op www.lerarentekortisnu.nl . De afgelopen weken hebben wij hier ook nadrukkelijk mee te
maken. Tot nu toe hebben we dit intern op kunnen lossen. Het is wel goed om te realiseren dat daardoor andere
taken blijven liggen, die in vrije tijd alsnog worden uitgevoerd.

Rapport
We ontvangen, voor zover nog niet ingeleverd, het ondertekende rapport graag uiterlijk vrijdag 22 maart retour.

Leerling Panel
Het leerling Panel heeft op 13 maart voor de derde keer dit schooljaar vergaderd. Het is mooi om te zien en te
ervaren hoe dit initiatief meer en meer vorm krijgt. De kinderpleinwacht, de koptelefoons, het meubilair, een nieuw
goed doel en de verjaardagendag waren enkele van de onderwerpen die op de agenda stonden. Ook heeft het
Leerling Panel meegedacht over de ideale school en hoe dat er over 4 jaar uit zou moeten zien. De volgende
vergadering is op 21 mei.

GGD
Anita van Veen, doktersassistente van de GGD, komt op dinsdag 19 maart voor preventieve
gezondheidsonderzoeken naar Lemele. Ouders/ verzorgers van de kinderen die het betreft, hebben inmiddels
bericht ontvangen.

Kriebelteam
Na de voorjaarsvakantie is het kriebelteam weer langs geweest om de leerlingen in alle groepen te controleren op de
aanwezigheid van neten/luizen. Gelukkig zijn deze nergens aangetroffen. Wilt u dit ook zelf regelmatig in de gaten
houden en ons informeren als u iets ‘verdachts’ ziet?

Samenwerking Doomijn
We intensiveren onze samenwerking met de medewerkers van Doomijn. Eind maart is er een gezamenlijk overleg
met als doel om meer inhoudelijk af te stemmen en te bespreken waar we nog meer op in kunnen zetten t.b.v. een
goede doorgaande lijn vanuit de voorschoolse periode naar de basisschool. Onze gezamenlijk ouderavond was darop
al een waardevolle aanvulling.

Schrijver in de bibliotheek
Op maandag 15 april gaan de groepen 3/4/5 naar de bibliotheek in Ommen. Daar vertelt schrijver Erik van Os over
zichzelf en de boeken die hij schrijft. We krijgen voorafgaand een boekenpakket van de schrijver in de klas. De
schrijver heeft gevraagd of alle kinderen een banaan willen meenemen naar de voorstelling.

Type examen
Een aantal leerlingen van groep 6 volgt tweewekelijks type les. Na het volgen van de lessen en na veel oefenen
maken de leerlingen zich op voor het examen. Dat vindt plaats op vrijdag 12 april. We wensen iedereen heel veel
succes toe! In juni volgt een inventarisatieronde welke kinderen van de huidige groep 5 volgend jaar ook deel willen
nemen aan de cursus toetsenbordvaardigheid. Bij voldoende aanmeldingen vindt dit op school plaats.

Verkeersexamen groep 8
Groep 8 laat op 11 april zien wat ze weten over verkeersregels en de toepassing daarvan in de praktijk. Veel succes
allemaal! Het theoretische examen is vorig schooljaar al door iedereen behaald.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom! Voor een goede planning van ons onderwijs is het belangrijk om te weten
hoeveel leerlingen we in het schooljaar 2019-2020 kunnen verwachten. Kent u iemand in uw omgeving die een
zoon/dochter heeft die volgend schooljaar vier wordt? Een vriendelijk verzoek om ouders/ verzorgers er dan op te
attenderen en dat alvast kenbaar te maken bij Jeannette Noordman, directie@ichthuslemele.nl
Kinderen die al bekend zijn bij Doomijn, zijn al in beeld. Hun ouders/ verzorgers worden tijdig benaderd.

Kijk 5 Daagse
Van 25 t/m 29 maart vindt de tweede ronde van de Kijk 5-daagse plaats. De ouders die in november niet zijn
geweest, hebben recent via de mail een uitnodiging ontvangen.

Open podium
Vrijdag 8 maart was er een open podium. Diverse leerlingen hebben hun talenten laten zien. We hebben gekeken
naar verschillende optredens. Ook heeft een aantal leerlingen voorgelezen en moppen verteld. Op woensdag 8 mei
is er weer een Open Podium. Foto’s van 8 maart staan op het afgeschermde gedeelte van onze website.

Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 9 april vindt de vierde schoonmaakavond van dit schooljaar plaats. Het schema van de
ouders/verzorgers die ingeroosterd staan, treft u aan in de praktische gids van A t/m Z. Deze ouders/verzorgers
ontvangen per mail een herinnering. 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!

Vooruitblik Pasen
Op donderdag 18 april vindt onze Paasviering plaats. Er wordt op die dag, samen met de Activiteitencommissie, een
leerzaam en gezellig programma georganiseerd. In iedere groep besteden we aandacht aan het Paasverhaal en we
lunchen op school. Meer informatie volgt via de mail.

Schoolvoetbal
Op woensdag 3 april nemen de groepen 3/4 , 5/6 en 7/8 deel aan het schoolvoetbaltoernooi Ommen. De
voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Op woensdagmiddag 3 april zetten de leerlingen hun beste beentje
voor. Als het lukt om de finale te halen, dan wordt dit duel diezelfde middag gespeeld. Zodra speelschema’s etc.
bekend zijn, ontvangt u dit via de mail. De teamindeling wordt volgende week door de leerkrachten bekend
gemaakt. We zijn nog op zoek naar 2 of 3 ouders/ verzorgers die willen rijden. Opgave graag via de leerkracht.

Aco van Elderentoernooi
Deze wedstrijdloop wordt dit jaar op vrijdag 5 april gehouden voor leerlingen van alle scholen van groep 3 t/m 8 in
de gemeente Ommen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Opgeven kan tot en met 17 maart 2019 via
www.acovanelderen.nl of neem contact op via scholierenloop@acovanelderen.nl . Na deze datum is inschrijving niet
meer mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website.

Zolder
Op zaterdag 23 maart ruimt het team samen met o.a. een aantal heren van de AC de zolder op. Het voordeel van
een grote zolder is dat je makkelijk dingen bewaart, maar nu is het echt tijd om grote schoonmaak te houden. Het
opruimen is alvast begonnen door spullen naar beneden te halen, het uit te zoeken en alleen de dingen die we nog
gebruiken weer naar boven te zetten. Daarom staan er nu zoveel materialen in de hal. We verwachten op vrijdag 22
maart om 12.00 uur een boedelopruiming te kunnen houden, waarbij geldt op=op en weg=pech.

Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels (dit jaar van 18 t/m 22 maart) is een projectweek die wordt georganiseerd rond het
begin van de lente. In elke groep wordt er dan, op eigen niveau, gepraat en gewerkt a.d.h.v. een van de thema’s: ‘je
lichaam’, ‘verliefdheid’ of ‘seksualiteit.’ Hierbij gebruiken we o.a. lessen uit onze methode voor Sociale
Vaardigheden. Daarnaast wordt er een lied aangeleerd waarmee we de week openen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben vragen op het gebied van relaties en seksualiteit. Ze hebben recht op
juiste informatie, op een manier die past bij de leeftijd. Bovendien kun je kinderen van deze leeftijd heel goed
normen en waarden meegeven, zoals respect voor andere meningen en voorkeuren. Door al van jongs af aan open
te praten over relaties en seksualiteit worden kinderen zich bewust van hun eigen wensen en grenzen. Met
relationele en seksuele vorming leren kinderen niet alleen over veranderingen in de puberteit en hoe baby’s
gemaakt worden; het gaat ook over respectvolle omgang met elkaar, een positief zelfbeeld, weerbaarheid,
verliefdheid en verschillende relatievormen.

Bijbelrooster
Week 12 18-03 t/m 22-03 Help, help, hoera! Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij
is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.
Week 13 25-03 –t/m 29-03 Moet het echt? Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt?
Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de
voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
Week 14 01-04 t/m 05-04 Ik vecht voor jou Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en
onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.
Week 15 08-04 t/m 12-04 Is dit de koning? Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus
aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?

Schoolgezinsdienst
Gisteren vond de tweede Schoolgezinsdienst van dit jaar in de Ichthus kerk plaats i.c.m. biddag. Naast alle kinderen
van onze school, was ook een groot aantal (groot)ouders aanwezig . Er werden vrolijke liedjes gezongen en de kerk
hing vol met prachtige kunstwerken. Dominee Eigenhuis ging tijdens de dienst nog even in gesprek met de kinderen.
We bedanken iedereen die deze dienst met ons mee heeft gevierd. De foto’s staan op de site.

Het Goede Doel
Met een collecte tijdens de schoolgezinsdienst op 13 maart hebben we de inzameling voor een project in het
Midden Oosten, waar mensen wonen die op de vlucht geslagen zijn voor oorlogen, afgerond. De afgelopen 4 weken
hebben we op school € 16,30 opgehaald en tijdens de schoolgezinsdienst is er € 106,10 ingezameld, waarvoor
hartelijk dank! Op 8 mei willen we het totaalbedrag, via een cheque, tijdens het Open Podium overhandigen aan de
familie Winters.

Nieuw Goed Doel UP4S
In het voorjaar van 2017 hebben we een groep Oegandese kinderen op school gehad van het Kidsgear Children’s
Choir. Deze kinderen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, zingen voor hun eigen toekomst en de toekomst van hun
leeftijdsgenootjes thuis. Zij komen dit jaar weer naar Nederland en hebben gevraagd of ze opnieuw voor ons op
mogen treden. We hebben dit intern overlegd en ook het Leerling Panel gevraagd. Zij vonden dit een goed idee.
Sommigen wisten zelfs het lied nog dat de vorige keer was aangeleerd. Het is de bedoeling dat de kinderen
gedurende de dag allerlei dans- en muziekworkshops verzorgen. Aan het eind van de lesdag is er een spetterend
optreden en wordt er een kleine Afrikaanse markt gehouden. Dit alles zal plaatsvinden op 6 juni.

Oranjecomité
Het Oranje Comité organiseert op de avond voorafgaand aan Koningsdag een lampionoptocht. Aan ons is gevraagd
of we medewerking willen verlenen bij het maken van de lampionnen. We ondersteunen dit initiatief dat onderdeel
is van Burgerschap en gemeenschapszin in Lemele en zullen hier tijdens een les handvaardigheid invulling aan
geven. Op 17 april gaan de lampionnen mee naar huis.

KinderLoop voor hoop ingezonden bericht
Op 25 en 26 mei a.s. vindt de SamenLoop voor Hoop plaats in Ommen. De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs
wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Dit jaar is er ook een speciale KinderLoop.
Tijdens de KinderLoop lopen er zoveel mogelijk kinderen een uur lang op de baan. Het inschrijfgeld van de kinderen
en de eventuele opbrengst die de kinderen zelf inzamelen met acties, gaat naar een eigen doel. Dit doel is een
onderzoek naar nieuwe medicijnen voor kinderen met leukemie. De KinderLoop is op zaterdagmiddag 25 mei van
16.00 tot 17.00 uur. We hopen met zoveel mogelijk kinderen tegelijk op de baan te lopen en geld in te zamelen.
Aanmelden van kinderen kan via een mail naar kinderloop@samenloopommen.nl. Het inschrijfgeld bedraagt €5
euro per kind en daarvoor ontvangt hetkind een SamenLoop voor Hoop T-shirt. Op woensdag 20 maart is er om
20.00 uur een informatieavond van de SamenLoop voor Hoop/ KinderLoop op het Vechtdal College in Ommen.

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

