Nieuwsbrief
11 april 2019

AGENDA
12 april
15 april
16/17
18 april
19 april
22 april
6 mei
8 mei
10 mei
12 mei
14 mei
15 mei
16 mei
16 mei

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Palmpasenstok gr. 1 t/m 4
Schrijver in de bieb 3,4,5
IEP groep 8
Paasviering en lunch
Goede Vrijdag alle ll. vrij
Vakantie t/m 5 mei
Kriebelteam
Uitreiking certificaten typen
Open podium
Moederdag
Schoolreizen gr. 1 t/m 8
BankBattle gr. 8
Maatjes Lezen
Nieuwsbrief

JARIGEN
We hebben de komende maand zoveel
jarigen  dat zij verderop in deze
nieuwsbrief apart vermeld worden.

16 mei 2019
21 april 2016

ZELF KUNNEN

SAMEN

LEREN

Welkom
Na de meivakantie starten Vajèn Herbrink, Lauren Kort en Loek Wessels officieel bij ons op school. We wensen hen en hun
ouders een fijne basisschooltijd toe!

Schoolontwikkeling
De afgelopen periode hebben we binnen het team veel gesproken over het verder ontwikkelen van Onderzoekend en
Ontdekkend leren. We geven een eerste aanzet binnen het vak wereldoriëntatie. Op dit moment gebruiken we in groep 5 t/m 8
de methode ‘Alles in 1’, maar we kwamen er tijdens onze gesprekken achter dat we de lessen niet altijd zo konden vormgeven,
zoals we dat graag zouden willen. We zijn nu uitgekomen bij de methode Blink Wereld https://blinkwereld.nl/ . Deze methode
gaan we vanaf de meivakantie uitproberen in de groepen 3 t/m 8.
Blink Wereld is een totaalmethode gebaseerd op thematisch onderwijs waarin de vakken Aardrijkskunde, Cultuur, Geschiedenis,
Techniek en Natuur aan bod komen. Bij Blink leren de kinderen door te ontdekken en te onderzoeken, naast kennis, ook allerlei
vaardigheden en technieken.
Het schoolplan 2019-2023 staat in de steigers. Daarin formuleren we de ambities voor de komende 4 jaar. Eind juni is het plan
klaar en ligt dan ter instemming bij de MR.
Wat betreft een nieuwe methode voor rekenen kunnen we melden dat we twee zichtzendingen hebben aangevraagd. Dit
materiaal is dermate nieuw dat het tot de zomervakantie nog niet voor alle groepen beschikbaar is. We willen geen hals over
kop beslissing nemen en daarom is besloten om vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie die twee methodes uit te
proberen om daarna een definitieve keuze te maken.
Er is deze week een order geplaatst voor de aanschaf van hardware, waaronder 55 Chromebooks, twee oplaadkarren en een
aantal Ipads voor de kleuters. We zijn blij met de investeringsruimte die we hebben gekregen. De apparaten worden ingezet als
middel om onze lesdoelen te bereiken en vormen een prachtige aanvulling voor het werken met multimedia in de groepen.

Tevredenheidsonderzoek
Op 10 april is er per mail een oudertevredenheidslijst 2019 uitgezet. De afname is tweejaarlijks. Op dit moment is de respons
25%. We zien uiteraard graag dat dit getal veel hoger wordt en daarom brengen we het nog een keer onder de aandacht. Het
invullen van de vragenlijst bedraagt slechts 5 minuten en kan tot en met 15 april 2019. Het is de bedoeling om vooral de
algemene schoolkwaliteit in kaart te brengen. Te zijner tijd worden de uitkomsten gepubliceerd via PO Vensters/ Scholen op de
Kaart.

Formatie 2019-2020
Achter de schermen wordt alweer druk gepuzzeld als het gaat om de groepsverdeling voor volgend jaar. Het belang
van kinderen staat daarbij voorop. We verwachten eind mei het formatieoverzicht te presenteren aan de MR.
Daarna volgt de informatievoorziening naar ouders/verzorgers.

Groep 0,1 en 2
I.v.m. de afwezigheid van Ellen van der Veen is de afgelopen anderhalve maand wekelijks gezocht naar een passende constructie
om de kleutergroepen te bemensen. Edith de Lange, Astrid Keizer, onze nieuwe collega (waarover hieronder meer) en Jeannette
Noordman hebben er samen voor gezorgd dat er tot de meivakantie zoveel mogelijk continuïteit en rust in de groepen was.

Juf Astrid
Astrid Keizer is onze nieuwe collega. De afgelopen periode hebben de kleuters op de dinsdagen al kennis met haar gemaakt.
I.v.m. haar opzegtermijn kan Astrid pas na de meivakantie voor 2,5 dag per week ingezet worden. In eerste instantie om, naast
Edith de Lange, het ziekteverlof van Ellen van der Veen op te vullen. Op het moment dat Edith met verlof gaat (begin of half juni)
vervangt Astrid haar en wordt bekeken hoe de rest van de dagen tot de zomervakantie wordt ingevuld. Astrid is een ervaren
collega en we zijn blij met haar overstap naar Floreant. We wensen haar veel werkplezier in Lemele!

Website
Wilt u niets missen? Kijk dan regelmatig op onze website. Daar treft u de actuele agenda aan en het nieuws uit de diverse
groepen, soms voorzien van een album op de fotopagina.

Schoolfruit
We hebben bijna twintig weken geprofiteerd van fruit dat werd aangeboden met subsidie van de Europese Unie. Een gezond
initiatief waar we graag aan meewerken. Volgende week loopt de actie af. Vanaf dan geen fruit meer vanuit school! We hopen
dat u deze actie zelf voortzet door ook na de meivakantie regelmatig fruit aan uw kind(eren) mee te geven. Als het komend jaar
weer mogelijk is om deel te nemen, doen we zeker weer mee!

BHV
Jeannette, Nadieh, Margret, Edith en Hilde hebben de jaarlijkse herhalingscursus levensreddend handelen en brand met goed
gevolg afgerond. Ook Floris, die variabel aanwezig is op cbs Ichthus heeft zijn BHV certificaat weer met een jaar verlengd.

Schoolreizen groep 1 t/m 8 op dinsdag 14 mei
Het is weer gelukt! We hebben prachtige plannen bedacht voor de schoolreis dit jaar! Groep 3-8 gaat dit jaar naar
Avonturenpark Hellendoorn. De kinderen van groep 3 t/m 5 gaan met auto’s en de kinderen van groep 6 t/m 8 gaan op de fiets.
Mocht u een seizoenskaart hebben, geef dit dan s.v.p. door aan Agnes van der Snel van groep 3 , want deze is ook op 14 mei
geldig.
De groepen 0, 1 en 2 gaan naar de Flierefluiter in Raalte. De kinderen krijgen daar eten en drinken. We zijn nog op zoek naar
ouders/ verzorgers die willen rijden en als begeleider mee kunnen die dag. Opgave kan via de klassenouder. Wij hopen dat het
een mooie dag wordt met z’n allen!

Nieuw meubilair
Na het bespreken van onze visie, de invloed ervan op toekomstig meubilair en het bekijken en bespreken van veel verschillende
opties, zijn we eruit! Om samenwerking te stimuleren, o.a. ten gunste van Ontdekkend en Onderzoekend leren, hebben we
ervoor gekozen om alle leerlingen te laten werken aan tafels die allemaal even hoog zijn. Groepjes maken en rondom een tafel
zitten is hierdoor makkelijker. Stoelen zijn passend via verstelbare voetensteunen en verschillende kuipgroottes. De kuipjes van
de stoelen zijn van kunststof en hebben een lichte vering, waardoor eventuele lijfelijke onrust beter op te vangen is. We hebben
voor groep 3-8 allemaal nieuw leerling meubilair en groepstafels besteld en voor de leerkrachten nieuwe bureaus en
bureaustoelen. Dit alles wordt donderdag 18 april geleverd. We starten na de vakantie met frisse, nieuwe stoelen en tafels!
Het oude meubilair krijgt elders een 2e leven en wordt afgevoerd. Het kleutermeubilair en nieuwe kasten in alle groepen staat
e
voor volgend jaar in de planning. Inmiddels zijn er 6 sets gereserveerd die een 2 leven In Lemele krijgen. Mocht u alsnog
belangstelling hebben voor een set à € 7,50? Meld het dan bij Jeannett e.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 9 april was er weer een schoonmaakavond. Dank aan de ouders/verzorgers die hebben geholpen om de school weer
frisse/ schone plek te maken. Iedere keer blijkt weer dat deze extra schoonmaakmomenten onmisbaar zijn gedurende het
schooljaar. De laatste schoonmaakavond staat gepland op 1 juli 2019.

Bijbelrooster
Week 16 15/04 - 19/04 Jezus leeft! Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!
Week 19 06/05 - 10/05 Ik help je wel Ruth 1: 1-22 en 2: 1-17
Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven haar man Elimelech en haar beide zonen. Staat Noömi
er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar Betlehem. Ruth, haar Moabitische schoondochter, gaat
met haar mee. In Betlehem mag Ruth aren rapen op het land van Boaz.
Week 20 13/05 - 17/05 Blijf je hier? Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week wordt
steeds meer duidelijk dat Ruth in Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar.

Zending
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 op 6 juni weer naar Lemele. Het is de bedoeling dat de Oegandese kinderen gedurende de dag allerlei dans- en
muziekworkshops verzorgen. Aan het eind van deze dag is er een spetterend optreden en wordt er een kleine Afrikaanse markt
gehouden. De afgelopen vier weken is er € 14,65 opgehaald.

Pasen
Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op school. Alle kinderen beginnen in hun eigen klas, waarna we een gezamenlijke
viering hebben in het speellokaal. Hierbij wordt het paasverhaal uitgebeeld en worden er liederen gezongen. Na de viering gaan
de groepen 1 t/m 4 eieren zoeken op de picknickplaats bij de Lemelerberg en de groepen 5 t/m 8 houden een speurtocht door
het dorp. Wilt u, net als anders, een fruittas meegeven? Rond 12:00 uur staat er een lunch klaar, waarbij de maatjes gezellig
samen eten. Het middagprogramma wordt nog verder ingevuld, maar zal op school plaatsvinden.

Palmpasenstokken
De ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben een mail gehad over het versieren van de Palmpasenstok op
vrijdag 12 april. Dit gebeurt samen met hun maatjes. Vanaf 11.50 uur lopen de leerlingen een rondje over het schoolplein en
zingen ze liedjes. U bent van harte welkom. Zondag 14 april kunnen de kinderen deelnemen aan de Palmpasen optocht in de
Ichthus kerk. Verzamelen om 09.15 uur.

Jarigen
Thomas Fernandes Gouveia
6jr
Evi Heuver 12 jr
Sven Welker 12 jr
Kim Schuurman 12 jr
Bodi Besten 8 jr
Jardi Kerkdijk 7 jr
Martijn Brouwer 11 jr
Suus Dubbink 10 jr

12 april

Wies Dubbink 10 jr

27 april

14 april
16 april
17 april
19 april
23 april
25 april
27 april

Merel Wilts 11 jr
Nadine Wilts 10 jr
Esmee Bonte 12 jr
Siem Marsman 7 jr
Jet Dekker 6 jr
Mironne Stoeten 7 jr

30 april
6 mei
9 mei
10 mei
15 mei
16 mei

IEP Eindtoets
Op 16 en 17 april maakt groep 8 de IEP eindtoets. We wensen alle leerlingen veel succes en rekenen erop dat iedereen laat zien
wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Water en kauwgom mag in ruime mate mee. Half mei verwachten we de uitslag. Wanneer de
uitslag hoger uitvalt dan het inmiddels afgegeven advies, nodigt de leerkracht ouders/verzorgers en leerling uit om te bespreken
of het resultaat van de IEP nog invloed heeft op het uitroomniveau richting het Voortgezet Onderwijs.

Vloer in de was
Net als vorig jaar worden de vloeren van de lokalen in de meivakantie in de was gezet.

Plafonds
In de meivakantie worden de plafonds van de lokalen van groep 1,2 en 3 vervangen.

Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 8 hebben vandaag deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen in Ommen. De uitslag laat nog
even op zich wachten.

Type examen
Een aantal leerlingen van groep 6 doet op vrijdag 12 april examen in Raalte. Lindy en Thomas vertegenwoordigen onze school
bij het Nationaal Kampioenschap Toetsenbordvaardigheid in Almelo. Mariëtte Tesselhof reikt op woensdag 8 mei op school de
certificaten uit aan de leerlingen die geslaagd zijn. De afspraak is dat de gebruikte boeken persoonlijk bij juf Jeannette
ingeleverd worden.

Aco van Elderentoernooi
Op vrijdag 5 april jl. heeft een aantal kinderen uit groep 3, 7 en 8 meegedaan aan de ACO Scholierenloop in Ommen. Jullie
hebben een mooie prestatie geleverd! Wie weet doen er volgend jaar nog meer kinderen van cbs Ichthus mee….

Schoolvoetbaltoernooi Ommen
Dit jaar deden er voor het eerst teams uit de groepen 3 t/m 6 mee. Wat waren ze fanatiek en wat hebben ze een plezier gehad.
De jongens en meisjes uit groep 7 en 8 zijn dit jaar beide kampioen geworden. Voor de meisjes is dit de derde keer op rij en zij
mogen de beker houden. Beide teams doen mee aan de regiofinales op woensdag 15 mei bij VV Heino. Veel succes!

Schrijver in de bibliotheek.
Op maandag 15 april gaan de groepen 3, 4 en 5 naar de bibliotheek in Ommen. Daar vertelt schrijver Erik van Os over zichzelf
en de boeken die hij schrijft. We hebben op dit moment een boekenpakket van de schrijver in de klas waarin de kinderen lezen
en waar uit voor wordt gelezen. De schrijver heeft gevraagd of alle kinderen een banaan willen meenemen naar de voorstelling.

Kriebelteam
Op maandag 6 mei komt het kriebelteam weer langs. Wilt u die dag ingewikkeld haarwerk en het gebruik van gel zoveel
mogelijk achterwege laten?

Ateliers
De Atelierweek had vorige week als thema ‘Beroepen’. Zowel in school als op locatie presenteerden zich verschillende
beroepsgroepen. Het waren hele interessante dagen voor de leerlingen van groep 1 t/ 8, waarin kijken, luisteren en soms ook
zelf doen een belangrijke plek had.

Lampionoptocht
Het Oranjecomité heeft onze medewerking gevraagd bij het maken van de lampions voor de te houden optocht op
vrijdagavond 26 april. Deze wordt op 17 april aan de leerlingen meegegeven. Alle kinderen tot en met 12 jaar verzamelen zich
om 19.45 uur bij De Schakel. Een lampionstok wordt ter plekke uitgereikt. Vervolgens start de optocht om 20.00 uur.

Het team van cbs Ichthus wenst iedereen alvast goede paasdagen
en een fijne, zonnige

De oudergeleding van de MR
bestaat uit: Jaap Kort, Petra
Dubbink en voor een derde ouder
is er een vacature.

Veranderen uw persoonsgegevens?
Geef dit s.v.p. door aan de
leerkracht en aan Ria Schuurman:

mr@ichthuslemele.nl

ria.schuurman@ichthuslemele.nl

