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ZELF KUNNEN

SAMEN

LEREN

JARIGEN
16 mei
19 mei
19 mei
20 mei
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28 mei
29 mei
5 juni
12 juni

Mironne Stoeten 9 jaar
Luuk Dekker 11 jaar
Diede Tempert 5 jaar
Brent Horsman 12 jaar
Ellen van der Veen 35 jaar
Nadieh Heuver 27 jaar
Kaat Dubbink 8 jaar
Joey Spoelder 7 jaar
Saar Dekker

Welkom
Jesper Platenkamp is begonnen met wennen en eind mei komt hij alle dagen bij ons op school. We wensen jou en je
ouders een fijne basisschooltijd toe!

Schoolontwikkelingen
Het team vergadert binnenkort een paar keer extra om het schoolplan 2019-2023 te bespreken en het
schooljaarplan 2018-2019 te evalueren. De zomervakantie nadert met rasse schreden en daarom komt ook de
planning voor volgend jaar alweer in beeld en maken we keuzes welke activiteiten we daarin opnemen. In de
praktische gids van A t/m Z die u halverwege september ontvangt, wordt het jaarrooster opgenomen.

Uitslag IEP eindtoets
Deze week werd bekend dat de gemiddelde score van de IEP op cbs Ichthus boven de ondergrens zit die de Inspectie
hanteert en dat we ook boven het landelijke gemiddelde van de IEP scoren. Een mooie prestatie! In de loop van
volgende week ontvangen we de individuele resultaten op papier en krijgen de leerlingen van groep 8 dit mee.

Meubilair
Er is nieuw meubilair. In de groepen 3-8 staan de nieuwe tafels/stoelen, bureaus en instructietafels op hun plek en
wordt er al hard aan gewerkt. Het was even wennen dat de tafels in de onderbouw hoger zijn en dat de stoelen wat
meeveren met bewegingen. In de tussenruimte op de bovenverdieping, bij groep 4-5, zijn er op maat gemaakte
tafels geleverd voor de computers en een mooie ronde tafel voor samenwerkingsopdrachten inclusief krukken. De
uitstraling van de school krijgt hiermee een boost, maar bovenal hopen we onze visie op leren hiermee te
ondersteunen waarin ‘Zelf Kunnen Samen Leren’ centraal staat. De planning is dat we volgend jaar nieuw
kleutermeubilair en kasten voor alle groepen aanschaffen.

Plafonds en vloeren
Via Horsto Bouw Ommen zijn in de meivakantie de plafonds van de lokalen van de groepen 1, 2 en 3 vervangen,
inclusief LED verlichting. Het resultaat mag er zijn. Daar waar de rookmelders zitten, wordt nog een kleine
aanpassing gedaan. Schoonmaakbedrijf Visschedijk heeft de vloeren in de was gezet. Samen met het nieuwe
meubilair geven de lokalen weer een frisse aanblik.

Formatie 2019-2020
Eind mei/ begin juni ontvangt u een mail met daarin de informatie rondom de groepsverdeling en de personele
bezetting voor komend schooljaar.

Cito toetsen en LOK gesprekken
In de week van 20 mei starten de Cito toetsen in de groepen 3 t/m 8. De toetsperiode duurt 2 à 3 weken. Vanaf
dinsdag 11 juni worden de LOK (Leerkracht-Ouder-Kind) gesprekken met de leerkrachten van uw kind ingepland. Het
2e rapport wordt donderdag 27 juni meegegeven. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor het gesprek waarop u
uw voorkeur wat betreft datum en tijd kunt aangeven. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Groep 1 t/m 4 vrij
Op woensdag 12 juni zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij, zoals ook aangegeven staat in het jaarrooster. De
teamleden van de onder-, en bovenbouw ondersteunen elkaar op deze manier, qua tijd en werkzaamheden om
ruimte te bieden aan bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden rondom toetsen en rapporten.

Compensatieverlof juf Jeannette
In verband met compensatieverlof is Jeannette Noordman in de week van 10 juni afwezig.

Personeelsdag Floreant
Op 15 mei werd de personeelsmiddag van Stichting Floreant gehouden. Het doel was verbinden en ontmoeten in
een informele setting door verschillende activiteiten te ondernemen en samen te eten. St. Floreant ontwikkelt zich
steeds meer tot een geheel na de fusie en de onderlinge samenwerking neemt toe.

Oproep commissie Personeel
Stichting Floreant kent een commissie Personeel. Hierin zit per school een ouder/ verzorger en zij
verzorgen/ondersteunen samen activiteiten voor personeelsleden van St. Floreant. Te denken valt dan onder andere
aan het verzorgen van de kerstattenties en het 2 jaarlijkse personeelsfeest. Vanaf de fusie in januari 2017 heeft Ria
Schuurman, administratief medewerkster, dit namens cbs Ichthus opgepakt. Zij heeft aangegeven hiermee te
stoppen. Daarom zijn we op zoek naar een ouder/ verzorger die deze taak over wil nemen. Meer informatie bij Ria
Schuurman of bij Jeannette Noordman.

Koninklijke onderscheiding
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot........ Met deze woorden werd onze gewaardeerde
tuinman Marinus Hesselink op 26 april 2019 in het gemeentehuis van Ommen door de burgemeester toegesproken,
alvorens hij toetrad als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mede op voordracht van cbs Ichthus ontving Marinus deze
welverdiende koninklijke onderscheiding. Al jarenlang onderhoudt hij de omgeving van onze school en haalt hij het
oud papier op. 's Ochtends vroeg of 's avonds laat: het maakt niet uit: de fiets wordt tegen het tuinhuisje gezet, de
spullen gepakt en dan gaat Marinus aan de slag. Onze waardering daarvoor is heel groot. Marinus, namens ons allen
van harte gefeliciteerd! We zijn er trots op dat we een vrijwilliger hebben die zoveel voor de school en de Lemelse
gemeenschap doet!

Vacatures GMR
Binnenkort ontvangt u bericht vanuit de GMR van St. Floreant. Er komt namelijk een plek vrij voor een ouder/
verzorger die mee wil denken en praten op stichtingsniveau over beleidzaken en ontwikkelingsprocessen. Wellicht
alvast iets om in overweging te nemen.

Kriebelteam
Gelukkig kunnen we melden dat er maandag 6 mei door het kriebelteam niets is aangetroffen.

Nieuwe conciërge
Aan het eind van dit schooljaar gaat Albert te Winkel, conciërge, officieel met pensioen. We vinden het fijn dat we
onze nieuwe conciërge Selwin Klein aan u kunnen voorstellen. Hij is 1 mei jl. begonnen en de verwachting is dat hij
volgend schooljaar alle donderdagochtenden aanwezig is. Selwin, van harte welkom en een fijne tijd bij ons op
school!

Regiofinales
Gisterenmiddag deed zowel het meisjes- als jongensteam van onze school mee aan de regiofinale van het
schoolvoetbaltoernooi in Heino. Onder prachtige weersomstandigheden en onder het toeziend oog van de vele
meegereisde supporters werden de wedstrijden gespeeld. Het meisjesteam is uiteindelijk 4e geworden in de poule.
Een knappe prestatie! De tegenstanders bij de jongens bleken een maatje te groot, maar desondanks hebben onze
jongens ervoor gestreden. Goed gedaan!

Website
Wilt u niets missen? Kijk dan regelmatig op onze website www.ichthuslemele.nl Daar treft u altijd de actuele
agenda aan, nieuwsberichten en de maandelijkse bijdragen uit de groepen.

Bijbelrooster
Week 21 20/05 - 24/05 Veel geluk! Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een ander familielid
dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand
van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind
zal later de opa zijn van koning David.
Week 22 27/05 - 29/05 Wordt vervolgd Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de hemel, maar dat betekent niet dat het
verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen spelen.
Week 23 03/06 - 07/06 Geef het door! Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe het verder moet. Maar er gebeurt een wonder: De
Geest van God komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het werk dat Jezus gedaan heeft. Dat
gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat lopen.
Week 24 11/06 - 14/06 Wie kun je vertrouwen? 1 Koningen 17: 1-24
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van de Israël. In zijn naam zegt de profeet dat er
droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te geven, God zal ervoor zorgen
dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?

Het goede doel
We sparen op dit moment voor Stichting Up4S. Wekelijks kan hiervoor geld meegenomen worden naar school. De
kinderen uit Oeganda komen donderdag 6 juni naar Lemele en verzorgen daar in alle groepen de hele dag dans- en
muziekactiviteiten. Aan het eind van de schooldag is er een kleine markt, waar allerlei zelfgemaakte spullen worden
verkocht en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Oegandese kinderen. Meer info volgt via de mail.

Verkeersouder
Astrid Kempers neemt afscheid als verkeersouder van cbs Ichthus. Daarom zijn we op zoek naar iemand die zich
vanaf volgend schooljaar wil inzetten voor activiteiten die te maken hebben met de verkeersveiligheid. Wilt u meer
informatie? Informeer bij Astrid Kempers of bij Jeannette Noordman. Astrid, namens ons allen, hartelijk dank voor
je jarenlange inzet voor dit belangrijke onderwerp!

Kamp
Van 4 t/m 6 september 2019 gaan de leerlingen uit groep 7 en 8 op schoolkamp. We zijn op zoek naar ouders/
verzorgers die de leerkrachten deze dagen willen ondersteunen. Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Geef dit dan
s.v.p. door aan een van de leerkrachten van groep 7 en 8.

Afwezigheid juf Nadieh
Nadieh Heuver is vrijdag 24 mei afwezig. Zij wordt vervangen door Bert Brinkman.
De oudergeleding van de MR
bestaat uit:
Jaap Kort, Petra Dubbink en
(vacature). Meer info?

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

mr@ichthuslemele.nl

ria.schuurman@ichthuslemele.nl

