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AGENDA
17 sept Week tegen Pesten
17 sept Startweek LOK gesprekken
26 sept Actie Kinderpostzegels gr. 8
2 okt Schoonmaakavond
3 okt Start Kinderboekenweek
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5 okt Dag van de Leraar
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ZELF KUNNEN

SAMEN

JARIGEN
Milou Boers 30 jr
Liv Heuver 8 jr
Amber Kleinlugtenbeld 4jr
Eline Exel
Veralynn Horsman 6 jr
Morris Marsman 4 jr
Meike Sohns 9 jr

LEREN

Een nieuw schooljaar
Wat was het fijn om elkaar na de vakantie weer terug te zien. We hebben er allemaal zin in en gaan er samen weer
een mooi en leerzaam schooljaar van maken!

Welkom
Na de zomervakantie zijn Jurre Kleinlugtenbeld, Morris Marsman en Amber Kleinlugtebeld bij ons op school gestart!
Fijn dat jullie nu bij ons op school zitten en we wensen jullie samen met je ouders een hele fijne tijd toe op onze
school!

Introductiedagen
Ook dit schooljaar zijn we weer begonnen met drie introductiedagen. Deze dagen stonden vooral in het teken van
groepsvorming en samenwerken. In de groepen zijn verjaardagskalenders gemaakt en kennismakingsspellen, met de
maatjes is er gelezen en gespeeld en zijn er mooie krijttekeningen gemaakt op het schoolplein. Woensdag zijn de
introductiedagen afgesloten met een Open Podium waarin elke groep zijn of haar kunsten kon vertonen en werd er
gesmikkeld van heerlijke, door de kinderen, zelfgemaakte hapjes.

Schoolleiders slaan alarm op 12 september 2018
De Algemene Vereniging van Schoolleiders heeft opgeroepen om alarm te slaan. Dit is op cbs Ichthus afgelopen
woensdag niet actief gebeurd. Het neemt niet weg dat erkenning en waardering voor dit uitdagende- en complexe
vak er nu écht moet komen. Er is een groot tekort aan leerkrachten, maar er dreigt een nog veel groter tekort te
ontstaan aan directeuren. De beloning voor de werkzaamheden loopt uit de pas. Om het beroep werkbaar en
aantrekkelijk te maken én te houden, wil ik deze en eventuele toekomstige acties graag onder jullie aandacht
(blijven) brengen. Jeannette Noordman, Registerdirecteur Primair Onderwijs.

Dag van de Leraar
De leerkracht doet ertoe! Vrijdag 5 oktober is de het weer de landelijke Dag van de Leraar. Een dag waarop
leerkrachten extra in het zonnetje worden gezet.

Onderwijscafé
Op donderdag 3 oktober staat de koffie/ thee weer klaar om met Jeannette Noordman, directeur, in gesprek te gaan
over zaken die de school aangaan. U bent van harte welkom om 08.40 uur in de bibliotheek op de bovenverdieping.

Onderwijstijd
Om onze onderwijstijd optimaal te benutten, starten de lessen in alle groepen om 08.30 uur. De leerkrachten zijn om
08.25 (08.20 uur bij groep 1 en 2) bij hun lokaal aanwezig om de kinderen te verwelkomen of lopen tegelijk met de
groep(en) mee als de bel gaat. We begrijpen dat iedereen graag naar school wil en daarom is iedereen vanaf 08.15
uur welkom. Vanaf dat tijdstip moment is er toezicht op beide pleinen.

Kamp
Vandaag zijn de leerlingen van groep 7 en 8 weer veilig teruggekomen van het kamp bij de Bonte Koe in Diffelen. We
bedanken iedereen die, op welke manier dan ook, heeft geholpen om er een mooi kamp van te maken!

Informatieavond alle groepen
Afgelopen maandagavond werd de eerste informatieavond van dit schooljaar gehouden. Na een gezamenlijk start
was er in twee rondes gelegenheid om in de groepen nader kennis te maken met de leerkrachten en hetgeen er aan
lesstofaanbod/ praktische zaken allemaal aan bod komt dit schooljaar. Daarnaast was er voldoende ruimte om
vragen te stellen. Fijn dat er zoveel ouders/ verzorgers aanwezig waren. Bedankt voor uw belangstelling!

Aankondiging
Op de informatieavond is een aantal onderwerpen besproken die om een antwoord van alle ouders/ verzorgers
vraagt. Omdat niet iedereen aanwezig was op deze avond, geven we in deze nieuwsbrief alvast een aankondiging
van een mail die u binnenkort kunt verwachten.
We vragen daarin aan alle ouders/ verzorgers om aan te geven op welke dagen zij eventueel beschikbaar zijn om op
school te helpen bij activiteiten. We willen daar in onze jaarplanning rekening mee houden rondom vieringen e.d.
Voor de ouders van groep 4/5 geldt dat hen gevraagd wordt, indien van toepassing qua lestijden, of hun kind na de
gymles zonder begeleiding naar huis mag fietsen. Voor groep 8 wordt toestemming gevraagd of kinderen
rechtstreeks naar de gymzaal mogen om 08.30 uur.

Klassenouders
Op de informatieavond is er in de groepen gevraagd wie zich dit jaar beschikbaar willen stellen om als klassenouder
de leerkrachten te ondersteunen als het gaat om praktische zaken. Omdat niet alle ouders/ verzorgers aanwezig
waren en er misschien onder hen ook nog belangstelling voor is, vragen we u dit aan te geven bij de leerkracht. Bij
hem/ haar is ook meer informatie te krijgen over de inhoud van deze taak. We verwachten dat we over twee weken
de bezetting rond hebben en dan volgt een kort gezamenlijk overleg waarin ook het protocol Klassenouder wordt
toegelicht.

LOK gesprekken
In de week van 17 september starten de eerste LOK (Leerkracht-Ouder-Kind)gesprekken. U heeft daar inmiddels een
uitnodiging voor ontvangen en ook een mail met een opzet van vragen die aan bod komen ter voorbereiding op het
gesprek. Uiteraard kunt u dit zelf ook aanvullen.

Voorstellen drie nieuwe collega’s
Hun foto’s treft u aan op de website.

Mijn naam is Marjolein Ningbers. Ik ben 30 jaar en kom uit Ommen. Daar woon ik met mijn man en onze 2 dochters
Fenna en Jade. Sinds 8 jaar ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs waarvan de laatste 2 jaar als vaste
invaller in de pool van Floreant. Samen met Martijn vervang ik Milou in groep 8 en hoop ik er samen met de
kinderen een hele leuke tijd van te maken.
Mijn naam is Martijn Sollie, ik ben 35 jaar en kom uit Ommen. Ik woon daar samen met mijn vrouw Samantha, die
net als ik werkzaam is in het basisonderwijs. Binnenkort verwachten wij ons eerste kind, waarop wij ons erg
verheugen. Ik word in de periode na de bevalling tijdelijk vervangen. In mijn vrije tijd loop ik graag hard en doe ik aan
squash. Verder kijk ik graag naar films en series en volg ik sport, zoals voetbal, formule 1 en wielrennen. In
gezelschap vind ik het gezellig om een spelletje te spelen. In de winter ga ik altijd met de familie op wintersport. Ik
wil Milou zo goed mogelijk ondersteunen tijdens haar re-integratie en vind ik het belangrijk dat de kinderen een fijn
schooljaar tegemoet gaan.

Ik ben Nadieh Heuver en ik ben vorige week maandag gestart als nieuwe leerkracht op cbs Ichthus in groep 4/5. Dit
schooljaar ben ik van maandag t/m vrijdag groepsleerkracht in deze leuke groep. Ik ben 26 jaar en ik woon met mijn
vriend in Hellendoorn. Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo op Saxion Hogeschool Hengelo. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te koken en om gezellige dingen te doen met vrienden of familie. Ik heb veel
zin in komend schooljaar en samen gaan we er een fijn en goed jaar van maken !

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Voor de zomervakantie is gecommuniceerd dat we een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aangesteld hebben voor
de duur van een jaar. Dit wordt bekostigt uit de gelden die we t.b.v. de verlaging van de werkdruk ontvangen. De
Sportservice Groep, waar we deze dienst van afnemen, heeft in de vakantie besloten een andere functionaris aan
onze school te koppelen dan de destijds genoemde persoon. Ingeborg Hoge verzorgt vanaf nu de gymlessen in de
groepen 3 t/m 8 in de gymzaal. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zichzelf aan u voor.

Schooljaar 2018-2019
Op onze site staan alle vakantie en vrije (mid)dagen voor komend schooljaar. De MR heeft met het rooster
ingestemd. De schoolgids verschijnt alleen online en de praktische gids van A t/m Z ontvangt u donderdag 20
september aanstaande.

Informatie
Op www.ichthuslemele.nl treft u steeds het laatste nieuws en de meest actuele agenda . Wilt u niets missen? Kijk
dan regelmatig op de site. Deze wordt bijna dagelijks bijgehouden. Bij de meeste groepen staan nieuwe bijdragen en
foto’s. Daarin ook steeds een korte vooruitblik waar de leerlingen zich bijv. met rekenen en spelling mee bezig gaan
houden de komende periode.

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 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 in tijdig
kenbaar te maken bij Jeannette Noordman, directie@ichthuslemele.nl Van kinderen die gebruikmaken van de
peuterspeelzaal / opvang van Doomijn is een overzicht bekend en met desbetreffende ouders/ verzorgers wordt
tijdig contact opgenomen door Jeannette Noordman.

Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 2 oktober staat de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar gepland. In de praktische gids, die
op donderdag 20 september wordt uitgereikt, staat een rooster waarbij ieder gezin een keer is ingedeeld. We
starten om 19.00 uur. Wilt u zelf een emmer en schoonmaakdoekjes meenemen? Een extra trap of stofzuiger is altijd
handig. Tussendoor is er koffie/ thee. Van de collega die vanuit het team die avond aanwezig is, ontvangen ouders/
verzorgers die ingedeeld staan ongeveer een week voor de schoonmaakavond een mail.

Schoonmaak
Wanneer u op school vroeg het licht zien branden, dan komt dat doordat Jan Bekhuis, onze schoonmaker dan aan ’t
werk is. Hij combineert zijn werkzaamheden momenteel op proef met een klus in de middag/ avonduren in Zwolle.
Jan heeft aangegeven graag verbonden te willen blijven aan cbs Ichthus en daarom hebben we deze constructie
bedacht.

Week tegen Pesten
In de week van 17 september tot en met 21 september is het de Week tegen Pesten. In deze week stellen ook wij in
de groepen dit thema tegen pesten aan de orde. Via verschillende activiteiten en lessen, naast ons reguliere aanbod
voor sociaal- en emotionele ontwikkeling, maken we de kinderen meer bewust van de verschillende vormen van
pesten en het effect van pesten op kinderen en hoe we proberen pestgedrag tot een minimum te beperken.
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Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24, Water uit de rots, Exodus 17:1-7, Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Ophalen leerlingen
8 t/m 12 oktober 2018
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19, De tien geboden, Exodus 20:1-17, Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-31
Vanaf de volgende nieuwsbrief wordt ook weer een korte begeleidende tekst bij de verhalen gepubliceerd.

Het goede doel
Iedere week is er gelegenheid om geld mee te geven voor een goed doel. Het Leerling panel is steeds nauw
betrokken bij het vaststellen van een nieuw goed doel. Op dit moment is er nog geen concreet doel benoemd. We
willen graag een initiatief in de regio steunen. Heeft u een suggestie of kent u iemand die actief is voor het goede
doel, dan kunt u dit aangeven bij directie@ichthuslemele.nl

Start Kinderboekenweek
De voorbereidingen van de Kinderboekenweek zijn in volle gang. We willen dit jaar gaan voor een andere opzet en
uitvoering. Op dit moment kunnen we daar nog niet veel over verklappen. Uiteraard staat de aandacht voor het
kinderboek en leesplezier- en beleving ook deze keer centraal. Ergens tijdens de Kinderboekenweek wordt de
bibliotheek officieel geopend. T.z.t. meer informatie.

Actie Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september gaan de leerlingen van groep 8 op pad om postzegels en aanverwante artikelen te
verkopen. Doet u ook mee? De opbrengsten van de Actie Kinderpostzegels komt ten goede aan projecten in binnenen buitenland.

Kriebelteam
Op dinsdag 4 september heeft het kriebelteam weer alle leerlingen in alle groepen gecontroleerd op de
aanwezigheid van neten/luizen. We beginnen dit schooljaar luizenvrij! Wilt u dit ook zelf regelmatig in de gaten
houden en ons informeren als u iets ‘verdachts’ ziet? Op die manier houden we luizen/ neten buiten de
schooldeuren.

Directie tweedaagse
Stichting Floreant houdt op donderdag 27 en vrijdag 28 september haar directie tweedaagse met directeuren en
Intern Begeleiders. De ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap staat daarin centraal. Jeannette
Noordman en Lianne Lammers zijn op die dagen afwezig.

Cursus toetsenbordvaardigheid
Acht leerlingen uit de bovenbouw zijn deze week gestart met de cursus toetsenbordvaardigheid via Tesselhof
Opleidingen uit Raalte. De uitgereikte lesboeken zijn eigendom van school en persoonlijk overhandigd. Na afloop
van de cursus ontvangen we de boeken/ met toetsenbordkaart graag in goede staat terug, zodat ze opnieuw
gebruikt kunnen worden. Bij zoekraken of onzorgvuldig gebruik, worden de kosten ervan in rekening gebracht. We
wensen alle cursisten veel succes en doorzettingsvermogen!

Ophalen leerlingen Dennenhoekweg
Graag aandacht voor het ophalen van kinderen, met name uit de onder- en middenbouw, aan de zijde van de
Dennenhoekweg. Dat is altijd een gezellig en sociaal gebeuren. Het levert af en toe ook gevaarlijke situaties op.
Bijvoorbeeld leerlingen die degene die hen ophaalt aan de overzijde van de straat zien staan en daar enthousiast op
af rennen. De Dennenhoekweg is een doorgaande weg waar tweerichting verkeer geldt en weggebruikers, net als
elders, rekening met elkaar moeten houden. Dat vragen wij van anderen en daarin hebben wij zelf ook een
voorbeeldfunctie. Wilt u tijdens het wachten zoveel mogelijk gebruikmaken van de wachtplek op het schoolplein
tegenover de zandbak en anders op de stoep aan de zijde van de school?
Er is al jaren een min of meer stilzwijgende afspraak om met de auto, tijdens de wegbreng- en ophaalmomenten,
de Dennenhoekweg via de Reefhuisweg aan te rijden. Voor de veiligheid van uw kind(eren) en onze leerlingen
alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Mad Science
We hebben een aanbod gekregen van Mad Science om voor alle groepen een voorstelling te boeken rondom
Wetenschap en Techniek. Het thema is: ‘Krachten van lucht’. Dit gebeurt in twee sessies op dinsdag 9 oktober. Een
voor groep 1 en 2 en een voorstelling voor groep 3 t/m 8. Deze activiteit past goed in ons streven om
Onderzoekend en Ontdekkend leren in de school vorm te geven. Na afloop ontvangen de leerlingen een formulier
om zich op te geven voor een naschoolse cursus Wetenschap en Techniek. Deze start op maandag 12 november
2018 om 14.45 uur en beslaat zes keer. Wij bieden een ruimte op school aan waar de leerlingen o.l.v. een
deskundige met W&T aan de slag gaan. Meer informatie? Kijk op https://nederland.madscience.org

Jeugdtheaterschool Dalfsen aangeleverd bericht
Al sinds 2003 wordt er door de theaterschool gewerkt aan talentontwikkeling. De lessen richten zich voornamelijk
op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep vormt een veilig geheel waarbinnen er
gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een mooie productie. Aan de hand van deze, speciaal
ontwikkelde voorstelling, is een leerlijn uitgewerkt. Spelvrijheid, opbouw, acteertechniek en stemgebruik komen
onder andere aan bod. Een duidelijke aanpak waarbinnen de vrijheid ontstaat om het beste uit iedereen te halen.
Vanaf het eerste moment is iedere leerling dan ook onmisbaar en volwaardig onderdeel van het geheel.
De docenten van de jeugdtheaterschool hebben ruime ervaring. Zowel binnen het theaterwerkveld als binnen de
educatie. De stukken waarmee gewerkt wordt, zijn met zorg geschreven. Om kennis te maken is er een les voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar georganiseerd. Deze vindt plaats op 21 September om 15.45 uur. Op ons thuishonk,
Theater de Stoomfabriek, wordt u van harte welkom geheten. Voor meer informatie kunt u terecht op:
jeugdtheaterschooldalfsen.nl

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

