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AGENDA
19 nov Week van de Mediawijsheid
19 nov Start Kijk-5-daagse
22 nov Overleg klassenouders
27 nov Zorgscan
27 nov GMR verdagdering
4 dec Surprises bekijken tot 17.00
5 dec Sinterklaasfeest
6 dec MR vergadering
e
7 dec 1 Adventviering
e
8 dec 2 Adventviering
10 dec Atelierweek
e
12 dec 2 Adventviering
12 dec Onderwijscafé
13 dec Nieuwsbrief
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ZELF KUNNEN

SAMEN

JARIGEN
16 nov
26 nov
28 nov
3 dec
4 dec
5 dec
9 dec

Kaily Kerkdijk 10 jr .
Imme Borssen 5 jr.
Lianne Lammers 33 jr.
Ria Schuurman 50 jr.
Edith de Lange 35 jr.
Mats Steen 6 jr.
Kyra Fokkert 11 jr.

LEREN

Schoolontwikkelingen
Op de studiedag van maandag 29 oktober jl. hebben wij als team een ochtend scholing gehad van Erik Groot
Koerkamp. Hij heeft ons opnieuw kort meegenomen in het gedachtengoed van O&O en ons geïnspireerd en laten
oefenen met verschillende werkvormen die we kunnen toepassen in zowel de wereld oriënterende vakken als de
hoofdvakken rekenen en taal. Een boost in het werken met O&O!

Studiedag Floreant
Gisteren waren alle leerlingen vrij en toen heeft het team zich met al haar Floreant collega’s gebogen over het
thema ‘Identiteit’. Een inspirerende dag die zich kenmerkte door uitwisseling, verbinding, plezier en constructief
nadenken over wie we willen zijn, wat we uit willen stralen, met aandacht voor de eigenheid van iedere school.

Zorgscan
Op 27 november wordt onze school bezocht door twee onderwijsadviseurs. Zij voeren, in opdracht van het
Samenwerkingsverband (Veld, Vaart& Vecht) op veel scholen een zorgscan uit. U kunt het vergelijken met de opzet
van een inspectiebezoek, waarbij zowel lessen worden bekeken als beleid en documenten worden doorgenomen
met directie en intern begeleider. Het doel van deze dag is om de gehele zorgkwaliteit in kaart te brengen op
samenwerkingsverbandniveau en er tips en adviezen uit te verkrijgen op schoolniveau. Het is geen bezoek waaruit
een beoordeling volgt.

Onderwijscafé
Meedenken over zaken op school? U bent altijd van harte welkom bij het onderwijscafé. De eerstvolgende
bijeenkomst is op woensdag 12 december om 08.40 uur. Onder het genot van een kop koffie/ thee kunt u met
Jeannette en een lid van de MR in gesprek.

Kijk 5- daagse
Maandag 19 november start de Kijk-5-daagse. Inschrijving was mogelijk via de formulieren op de deuren van de
lokalen. In maart 2019 is de 2e ronde, in het geval dat u deze periode niet kon of er geen plek meer was.
We wensen u veel kijkplezier en vragen u na afloop van uw bezoek in de hal om een evaluatieformulier in te vullen.
Deze formulieren kunt u gebruiken om uw tops en tips te beschrijven. We doen daar ons voordeel mee!

NSCCT
Ook dit jaar nemen we weer de NSCCT af in groep 4 en groep 6. Deze keer combineren we dit tijdens een
gymmoment. Voor beide groepen is de afname, door Jeannette Noordman, op donderdag 22 november. De groepen
5 en 7 gymmen op die momenten alleen. De resultaten worden door een extern bureau verwerkt en naar
verwachting duurt dit een aantal weken. U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van de uitkomst. We gaan dit
combineren tijdens de LO (leerkracht-ouder) gesprekken begin maart. Mocht er aanleiding toe zijn, dan neemt de
leerkracht al eerder contact op.

Science Lab
Een aantal leerlingen is maandag 12 november gestart met de lessen die Science Lab aanbiedt. N.a.v. de voorstelling
op school hadden zich 10 kinderen opgegeven. Gelukkig lukte het toch nog om het minimum aantal deelnemers bij
elkaar te krijgen. Deze kinderen genieten gedurende 6 weken van interessante lessen, waarvoor school de
werkruimte aanbiedt. Deze activiteit vormt een mooie, buitenschoolse, aanvulling op O&O leren.

Edukans Schoenmaatje
Kinderen hebben op 9 november informatie gekregen over de Actie Schoenmaatje van Edukans. Via het
nieuwsbericht op de website kunt u nog eens rustig nalezen wat dit inhoudt en daar staat ook de link naar Edukans
vermeld. Inmiddels hebben we al 5 dozen binnen!

AVG
Van nagenoeg iedereen hebben we de formulieren rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. We houden expliciet rekening met toestemming die op diverse onderdelen al
dan niet is gegeven. In september 2019 kunt u weer een nieuw exemplaar tegemoet zien.

Website
Op www.ichthuslemele.nl staat altijd de meest actuele informatie en het laatste nieuws uit de groepen (met foto’s
van diverse activiteiten) De site wordt bijna dagelijks bijgehouden, dus u hoeft niets te missen.

Sinterklaasfeest
De voorbereidingen voor de activiteiten rondom Sinterklaas zijn in volle gang. Eind volgende week volgt een mail
met alle informatie t/m het feest zelf op woensdag 5 december.

MR
Vergadering MR
De leden van de MR hebben op 15 oktober 2018 de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehouden. Daarin
zijn weer diverse onderwerpen besproken, waaronder het schoolnoodplan 2018-2019. Het schoolnoodplan kent niet
alleen een plan voor ontruiming, maar er is ook een inruimingsplan opgesteld. Verder zijn door Jeannette diverse
mededelingen gedaan. Ze heeft o.a. een toelichting gegeven op het starten van een verbredingsgroep na de
herfstvakantie. Nieuwsgierig welke onderwerpen nog meer besproken zijn? Kijk dan op het afgeschermde deel van
de website van onze school. Hier vindt je alle documenten van de MR, zoals de agenda’s en de vastgestelde notulen
van de vergaderingen.
Oproep nieuw MR lid oudergeleding
De oudergeleding van de MR bestaat uit drie personen. Dit zijn Jaap Kort, Petra Dubbink en Kim Pouw. Na de MR
ouderavond in februari 2019 treedt Kim Pouw af. Zij is niet herkiesbaar, waardoor we op zoek zijn naar een nieuw
MR lid. Lijkt het je ook leuk om mee te praten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op onze school? Laat
het dan aan één van de MR leden weten. Je kunt ook mailen naar mr@ichthuslemele.nl. Wil je eerst wat meer info
over wat de MR nu precies inhoudt? Schroom niet en spreek ons aan. Wij vinden het alle drie leuk om je deze extra
info te geven. Mocht het zo zijn dat meerdere ouders/verzorgers aangeven toe te willen treden tot de MR, dan
houden we verkiezingen.

Juf Milou
Milou Boers breidt langzaamaan haar werkzaamheden in groep 8 uit. Tot de kerstvakantie is ze op maandag,
woensdag en vrijdag hele dagen aanwezig en verzorgt ze deels de lessen. Op dinsdag en donderdag werkt ze niet.

Week van de Mediawijsheid
Volgende week houden we op school de Week van de Mediawijsheid. We gaan dan in de klas samen in gesprek over

Sinterklaas
ons online gedrag en mediawijze vaardigheden. Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van
Op
18 november
komt
Sinterklaas
in DokkumVeel
aan.van
Dede
kinderen
zetten op
23 november
op school
Sluiting
bibliotheek
internet
en digitale
media
vanzelfsprekend.
vaardigheden
diedonderdag
nodig zijn om
goed met deze
mediahun
om te

schoen.
december
Lemeleop:
enindaar
hemof
vanaf
uur op aan deDeze
Dennenhoekweg.
kunnen Sint
gaan,komt
doen5 ze
dan ook naar
als vanzelf
hunwachten
vrije tijd,we
alleen
met 08.45
leeftijdsgenootjes.
generatie kijkt
Het
is
altijd
weer
spannend
hoe
Sint
met
zijn
gevolg
arriveert….
Wilt
u
die
ochtend
uw
auto
elders
parkeren?
Na
vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag, maar handig met media, maakt nog niet mediawijs.
aankomst
gaan gaat
we naar
binnen
en komt
Sint metvaardigheden
zijn gevolg eerst
bij dingen
groep 1kunnen.
en 2 en Wie
na demediawijs
pauze in is,
groep
3 en 4.
Mediawijsheid
verder
dan een
verzameling
– dan
weet
De
overige
groepen
hebben
lootjes
getrokken
en
mooie
surprises
en
gedichten
gemaakt.
Aan
het
eind
van
de
bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kunt inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen, bij een
ochtend
komtdie
hetbol
gezelschap
daar
nog even
langs.kunt
Kinderen
kunnen
die dag (als
Sint of Piet)
verkleed
komen
samenleving
staat vanook
social
media,
het beste
omzeilen.
De hiervoor
benodigde
stappen,
zet je
niet en
we
rekenen
iedereen
eigen drinken
en altijd
fruit meeneemt.
is Week
er voorvan
alledekinderen
die ochtend
vanzelf.
Die erop
zet jedat
bewust
én samen.
Dat is niet
gemakkelijk.Uiteraard
Tijdens de
Mediawijsheid
gaan iets
we
lekkers.
We
maken
er
een
feestelijke
gebeurtenis
van!
Zoals
in
de
kalender
staat,
zijn
de
leerlingen
van
groep
met elkaar in gesprek en leren kinderen van en met elkaar. In iedere groep zijn hiervoor activiteiten opgezet. 1 t/m
4 die dag ’s middags om 12.00 uur vrij. Surprises Jaarlijks worden er prachtige surprises gemaakt. Dit jaar geven we
ze op 4 december een mooie plaats in de hal. Na de evaluatie vorig jaar is besloten dat we op die dag tot ’s avonds
Bericht
vanuit de geven
GGD aan ouders/ verzorgers om de surprises te bekijken.
19.00
uur gelegenheid
Soms heb je een vraag: Mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met
Pietenochtend
media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat
Op
donderdagmiddag
30 november
houden
de groepen
1 t/m 6 een
gezamenlijke
Pietenmiddag
allerlei
er online
allemaal gebeurt,
wat geschikte
websites
en spelletjes
zijn en
hoelang kinderen
per dagmet
media
mogen
activiteiten
die
rouleren.
Kinderen
kunnen,
als
ze
dat
willen,
verkleed
op
school
komen.
gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:
 Praat met je kind over het gebruik van media
 doel
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s en oma’s
Goed
 Praatdemet
anderen over hoe
zij het doen
We hebben
onvoorstelbare
verwoesting
kunnen zien op o.a. St. Maarten en daarom sparen we voor giro 5125

Gebruik
media
samen
t.b.v. de wederopbouw. Tot nu toe is er een bedrag van € 17,42 ingezameld. Dank daarvoor!
 Praat met je kind over wat hij ziet
 Geef het goede voorbeeld

Verlof
juf lezen
Ellenover mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen
Wil je meer

Ellen
der
Veen
sinds vandaag
wensen
haar en haar gezin
een
toe! Over haar
en/ofvan
voor
6 tot
12isjarigen.
Of bekijkmet
hetverlof.
filmpjeWij
over
beeldschermkinderen.
Wil
je goede
verderperiode
praten over
vervanging
later
meer.
Carola
Dubbink
is
tot
en
met
eind
dec.
fulltime
werkzaam
als
leerkracht
van
1 en 2. Je
beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of opvoeding van jegroep
kind(eren)?
bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op maandag van 9.00 tot 9.30 uur
en op donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Mailen kan ook: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via
Jubileum
088 443
07 02. onze interieurverzorgster zet zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat de school er spic en span
Trea
Honshorst
uitziet. Op donderdag 23 november is ze 12,5 jaar verbonden aan cbs Ichthus. Hiermee feliciteren we haar van
harte!
Kriebelteam
Bij de laatste controle is gebleken dat we luis-, en neet vrij zijn! Dank aan het kriebelteam dat recent extra controles
heeft uitgevoerd.
Tentoonstelling
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn een aantal weken geleden begonnen met een nieuw project van Alles in 1.
Groep
Schoolfruit
5 en 6 werkt de komende weken aan ‘Kleding en sport’ en groep 7-8 onderzoekt de wereld down under. Op
donderdag
14 december
(om mee
14.30aan
uur)
enfruitprogramma
vrijdag 15 december
uur) Unie.
laten ze
graag het
eindresultaat
We doen twintig
weken lang
het
van de(08.30
Europese
Dejullie
leverancier
heeft
aangegeven
zien
vanlukt
hetgeen
ze fruit
mee op
bezig
zijn geweest. Op
er ook gelegenheid
omdat
bijde
deleerlingen
ouderbouwgroepen
dat het
om het
dinsdagochtend
om deze
08.00dagen
uur teisbrengen.
Dit betekent
op dinsdag,te
kijken.
Komtenu donderdag
ook? U bentgroente/
van harte
welkom!
woensdag
fruit
aangeboden krijgen in de ochtendpauze. De ervaring leert dat leerlingen die
ook nog extra fruit van thuis meenemen, dit niet op krijgen.

Stagiaire
Maandag
Voorlopige
20 november
adviesgesprekken
start Eva Kok als stagiaire onderwijsassistent

in groep 1 en 2. Eva heeft in het voorjaar een
periode
eenstaan
snuffelstage
gelopenadviesgesprekken
en dat is van beide
kanten
zo goed
dathun
we het
fijn vinden dat ze
zich In
Binnenkort
de voorlopige
met
leerlingen
vanbevallen
groep 8 en
ouders/verzorgers
gepland.
weer
op de maandagen
inzet
voorvan
onze
dat gesprek
wordt ook de
uitslag
deschool.
NIO besproken en toegelicht.

Ateliers
Kerstwandeling
21 december 2017
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Meerverschillende
info volgt. workshops opgeven. Deze worden verzorgd door leerkrachten en/of ouders/verzorgers.
We gaan er weer uitdagende middagen van maken! Uiteraard kunt u t.z.t weer meegenieten via de website.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 november zijn de kinderen allemaal op de foto geweest. Een speciaal woord van dank aan Bettine
Sohns die de hele dag aanwezig is geweest om alles in goede banen te leiden. We verwachten dat we over een
maand de codes voor de bestellingen uit kunnen delen. We kijken uit naar het resultaat!

Bijbelrooster
19-23 november Wordt het daar beter van? Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als je
geweld gebruikt?
26-30 november Geen haar op mijn hoofd… Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als
Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn
kracht verliest.
3–7 december Tel je mee? Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot
wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij
een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van
Jezus.
10-14 december Alles plus één Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets
meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren
worden in Betlehem, de stad van koning David.

Het goede doel
De afgelopen 4 weken hebben we € 10,40 opgehaald. 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. Tijdens het Open Podium van 9 november is een korte film vertoond om de kinderen een
indruk te geven waarvoor ze de komende periode kunnen sparen. Beelden zeggen soms meer dan woorden.

Advent
Dit jaar laten we de adventsvieringen niet gelijk lopen met de kerkelijke adventsvieringen. Deze houden wij op 7, 12 en
14 december. Op woensdagavond 19 december vindt het kerstfeest plaats. Hierover ontvangt u van de meer
informatie.

Leerling Panel
Het Leerling Panel is op 30 oktober in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Op onze website bij ‘leerlingen’
stellen ze zich voor en staat een kort verslag van de punten die besproken zijn. Daar is ook meer info te lezen over het
waarom en het wat van het Leerling Panel.

Stagiaires
Norrick Broekhuis en Yana van Veen lopen stage/ gaan stage lopen in respectievelijk groep 4/5 en 6/7. Norrick vanuit
Het Vechtdal, omdat hij volgend jaar verder wil met de opleiding onderwijsassistent en Yana studeert bij Landstede en
ook zij wil volgend jaar die richting op. Norrick blijft tot 23 januari en Yana de rest van het schooljaar. Welkom Norrick
en Yana, we wensen jullie veel leerplezier 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

