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GMR
Sportdag
Afscheidsavond groep 8
Spelletjesochtend
Jaarafsluiting Open Podium
Fietstocht
Start zomervakantie 12.00 uur
Start schooljaar 2019-2020
Kriebelteam
Introductiedagen 26/27/28
3 sept Schoolfotograaf
4 t/m 6 Schoolkamp groep 7-8
6 sept Groep 1 t/m 3 vrij
10 sept Informatieavond alle groepen

JARIGEN

De jarigen van deze periode vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.

21 april 2016

ZELF KUNNEN

SAMEN

LEREN

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom
Na de zomervakantie starten Milan, Eva, Yara, Felipe en Ylva bij ons op school. Zij zijn allen in of net na de
zomervakantie jarig. Fijn dat jullie bij ons op school komen en we wensen jullie samen met je ouders een hele fijne
tijd toe op onze school!
Sarah en Noor hebben op 26 mei jl. een broertje gekregen: Mees. Alsnog van harte gefeliciteerd!

Afscheid juf Jeannette
Wat was er op 3 juli veel georganiseerd rondom mijn afscheid op cbs Ichthus. Ik heb een geweldige dag gehad! Dank
aan iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen.
Opgehaald worden met een huifkar vanaf de Lemelerberg en toen het feestelijke onthaal in de Dennenhoekweg.
Daarna naar het speellokaal waar ik door alle kinderen werd toegezongen en ik van iedereen bloemen kreeg. Thuis is
het een grote bloemenzee. Met de kinderen van groep 0, 1 en 2 ging ik om 09.15 uur met de huifkar naar het
springkussen dat klaar stond bij Erve Aaftink. Bij terugkomst op school wachtte mij een verrassing, want er stond een
heuse ijscokar klaar. Ik mocht iedereen trakteren op softijs mét dip. Ik zie een vakantiebaan in het verschiet liggen….
Om 12.00 uur was er een stilettorun georganiseerd rond de school en het was verbazingwekkend om te zien hoe
goed kinderen kunnen hardlopen op hakken! Aan het eind daarvan was er een gezellig samenzijn met ouders/
verzorgers en kinderen onder het genot van iets lekkers te eten en te drinken. Daarbij ontmoette ik veel
ouders/verzorgers en ontving ik vele hartelijke woorden en blijken van waardering. Ik kijk terug op een periode van
13 jaar bij de organisatie, waarvan de laatste 5 jaar als directeur van cbs Ichthus. Ik ben blij dat ik bijgedragen heb
aan de ontwikkeling van cbs Ichthus en de ontwikkeling van leerlingen in het bijzonder. De school staat er goed voor
en deze draag ik met plezier over aan mijn opvolger, de heer Gert Nijmeijer. cbs Ichthus zal voor altijd een beetje
‘mijn’ school blijven. Ondanks mijn officiële afscheid werk ik in ieder geval tot en met de start van de zomervakantie
door. Wie weet tot ziens! Jeannette Noordman

Informatieavond groepen
De jaarlijkse informatieavonden in de groepen staat gepland op maandag 10 september. We gaan gezamenlijk van
start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Rond 19.45 uur is er gelegenheid om in twee rondes de
groep (en) van uw kind(eren) te bezoeken. Ronde 1 start om 19.45 uur en duurt tot 20.30 uur en de twee ronde
duurt tot 21.15 uur. Het gaat deels om een kennismaking en daarnaast wordt er inhoudelijk op het nieuwe jaar
ingegaan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. U bent van harte uitgenodigd.

Jarigen!
5 juli

Mathies Wilts 12 jr

11 juli

Marijn Kort 11 jr

12 juli

Margot Noeverman 12 jr

15 juli

David Hallink 9 jr

15 juli

Magali Linckens 5 jr

18 juli

Noud Klein Horsman 6 jr

19 juli

Merrin Marsman 9 jr

19 juli

Juf Agnes van der Snel 28 jr

24 juli

Kira Bakhuis 6 jr

31 juli

Sarah Martens 6 jr

31 juli

Luca Pouw 7 jr

7 aug

Roan Dijk 10 jr

12 aug

Juf Astrid Keizer 47 jr

15 aug

Karlijn Hallink 7 jr

17 aug

Julian Immink 10 jr

17 aug

Liane Immink 10 jr

22 aug

Timo Heuver 10 jr

25 aug

Ted Dubbink 6 jr

25 aug

Jurre Kleinlugtenbeld 5 jr

27 aug

Isa Kuiper 8 jr

7 sept

Jelle Sohns 5 jr

Foto’s op de site
Gedurende het jaar zijn er albums op onze website geplaatst. Om ruimte te maken voor het nieuwe schooljaar
vragen we u, als u nog foto’s wilt downloaden, om dit vóór vrijdag 18 juli te doen. Daarna worden alle albums, op de
meest recente na, verwijderd. In de loop van de vakantie wordt de website omgezet naar de nieuwe indeling voor
volgend jaar en worden de pagina’s en andere documenten aangepast.

Kriebelteam
Op maandag 26 augustus komt het kriebelteam weer langs om de leerlingen in alle groepen te controleren op de
aanwezigheid van neten/luizen. We zijn nog op zoek naar 2 ouders die het kriebelteam willen versterken. We
bedanken de ouders van het kriebelteam die voor het laatste jaar hebben geholpen!

Rapport
We ontvangen, voor zover nog niet ingeleverd, het rapport graag, ondertekend, uiterlijk vrijdag 6 september
retour.

Afscheid groep 8
Nog even en dan is het zover: onze groep 8 verlaat cbs Ichthus. Op maandag 8 juli nemen we officieel afscheid van
hen. Altijd weer een bijzonder moment, na zoveel jaren op de basisschool. Ze voeren ‘s middags de musical op voor
de leerlingen van groep 1 t/m 7. Belangstellenden nodigen we van harte uit om 12.30 uur in De Schakel. ’s Avonds
voeren ze voor de ouders/verzorgers en genodigden de musical op en zullen we als team deze schoolperiode met
hen afsluiten.
Milan, Esmee, Romy, Eline, Kyra, Evi, Jaela, Brent, Sem, Tijs, Margot, Kim, Tansy, Sven en Mathies: we wensen jullie
allemaal heel veel plezier en succes toe in Ommen.... maar natuurlijk eerst lekker genieten van de vakantie!
Van een aantal gezinnen nemen wij definitief afscheid. Familie Exel, familie Fokkert, familie Holsappel, familie
Horsman, familie Lammerink (Tijs), familie Noeverman, familie Schuurman, familie Veldkamp, familie Welker en
familie Kempers; Hartelijk dank voor wat jullie in de afgelopen jaren voor onze school hebben betekend! We wensen
jullie alle goeds toe en wie weet nog een keer tot ziens.

Formatie
De oorspronkelijke, met u gecommuniceerde, opzet voor de bemensing van de groepen voor volgend jaar is door het
vertrek van juf Hilde gewijzigd. Momenteel loopt er een sollicitatieprocedure en zodra ik hierover iets bekend kan
maken, presenteer ik het complete plaatje. Ik reken op jullie begrip.

Bijbelrooster
Week 27 01/07 - 05/07 Wil je nog meer? 1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te
pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil
delen in zijn geest. Wil hij nog meer?
Week 28/34 08/07 - 12/07 of 19/08 - 23/08 Ik zie je verdriet 2 Koningen 4: 8-37
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het
kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun verdriet.
Week 29/35 15/07 - 19/07 of 26/08 - 30/08 Hoe stoer ben je? 2 Koningen 5: 1-27
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een ernstige
huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht.

Het goede doel
Vanaf 14 maart 2019 hebben we gespaard voor Stichting Up4S. De kinderen uit Oeganda zijn donderdag 6 juni bij
ons op school geweest en verzorgden in alle groepen de hele dag dans- en muziekactiviteiten. Aan het eind van de
schooldag was er een kleine markt, waar allerlei zelfgemaakte spullen werden verkocht. Als school hebben destijds
door jullie gebakken koeken en cakejes mogen verkopen. Hiermee hebben wij € 122,33 opgehaald. Verder is er een
flessenactie gehouden. Hiermee is € 65,55 opgehaald. Het totale zendingsbedrag vanaf maart 2019 was € 74,20. Dit
brengt ons op een totaal van € 262,08. Nadieh Heuver maakt dit bedrag z.s.m. over naar Stichting Up4S.
Het nieuwe zendingsdoel vanaf 26 augustus is nog niet bekend. We steunen bij voorkeur een goed doel in de regio.
Ook gaan gedachten uit in de richting van een eenmalige grotere actie, zoals bijvoorbeeld ‘Lopen voor water’. Heeft
u een suggestie of kent u iemand die actief is voor het goede doel, dan kunt u dit aangeven bij
directie@ichthuslemele.nl

Fietstocht
We sluiten het jaar traditioneel af met de fietstocht in de omgeving van ons mooie dorp. Deze wordt ook dit jaar
weer uitgezet door de AC. Het is een gewone schooldag, dus iedereen wordt aan de ‘start’ verwacht. Alleen de
leerlingen van groep 8 mogen zonder begeleiding fietsen. Voor andere leerlingen geldt dat er iemand met hen
meerijdt. Het mooie weer is besteld en het vertrek is om 09.30 uur vanaf het schoolplein.

Start nieuwe schooljaar
We starten de eerste schoolweek gezamenlijk op maandagochtend 26 augustus om 08.30 uur met koffie/ thee en
ranja. De bijeenkomst vindt plaats in het speellokaal en bij mooi weer buiten. Daarna kunt u uw kind(eren)
desgewenst naar de groepen brengen en daar een kijkje nemen.

Introductiedagen
In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn er weer drie introductiedagen. Deze dagen staan in het teken van
kennismaking. Kennismaking met je nieuwe groep, (nieuwe) leerkracht en met je maatje. We gaan deze dagen zowel
activiteiten binnen als buiten de klas doen.

Bedankt!
Om niemand te vergeten, bedanken we alle ouders/ verzorgers die dit schooljaar hebben meegeholpen om er een
fijn schooljaar van te maken! Zonder u waren veel activiteiten niet mogelijk geweest. Namens de kinderen en het
team: HARTELIJK BEDANKT!

Kamp groep 7 en 8
Op 4, 5 en 6 september gaat groep 7 en 8 op kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste mail hierover
is al verzonden. Graag aandacht voor een tijdige betaling van de daarin genoemde kosten. Na de zomervakantie
volgt meer praktische informatie.

Afscheid juf Hilde
Toch nog wel onverwacht heeft Hilde Harmelink haar vertrek aangekondigd. We vinden het jammer dat ze gaat,
maar respecteren haar keuze. Hilde neemt op 11 juli afscheid in haar eigen groep en na afloop van de fietstocht
besteden we nog even aandacht aan haar vertrek.

Afscheid meester Gijs
Gijs Hesselink, vakdocent bewegingsonderwijs, kan op het Voortgezet Onderwijs meer uren krijgen en daarom
vertrekt hij bij ons. We wensen Gijs alle succes! Er is nog geen opvolger bekend. We houden u op de hoogte.

Afscheid conciërge
Albert te Winkel, onze conciërge gaat binnenkort genieten van zijn welverdiende pensioen. Op stichtingsniveau
hebben we afscheid van hem genomen. Albert, bedankt voor alles. Het ga je goed!

Oudertevredenheidspeiling 2019
In de MR vergadering volgt de officiële terugkoppeling van de oudertevredenheidspeiling. 44% van het totaal aantal
respondenten heeft gereageerd. We zijn blij met de uitkomsten. De scores zijn ruim voldoende op de bevraagde
onderdelen en u gaf een gemiddelde score van 8,1! In de schoolgids van 2019-2020 staan de scores per onderdeel
genoemd.

MR
De MR heeft 10 juli de laatste vergadering van het schooljaar. Dit schooljaar zijn er weer vele beleidsstukken en
protocollen de revue gepasseerd en is er gesproken over verschillende schoolzaken zoals o.a. nieuwe methodes,
visie op ICT en ouderbijdragen. Daarnaast hebben we een sollicitatieprocedure gehad voor een nieuwe directeur
waarbij een ouder van de MR heeft plaatgenomen in de sollicitatiecommissie en hebben we een
wervingsprocedure gevolgd voor een nieuw MR ouder-lid. Marlies Marsman start in het nieuwe schooljaar als
ouderlid van de MR en vervangt hiermee Kim Pouw. De MR wenst u een fijne vakantie en een goede start van het
nieuwe schooljaar toe!

Schoolfotograaf
Foto Koch komt 3 september voor de groeps- en individuele foto’s. Ook broertjes en zusjes, die nog niet op school
zitten, zijn die dag van harte welkom. Meer info volgt na de vakantie.

Zomertip ingekomen bericht
Kennismaken met ponyrijden.
Wanneer: maandagavond 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 augustus van 19:00 tot 20:00 uur. Op woensdag 14
augustus van 14:00 uur tot 16:00 uur gratis ponyrijden in de feestweek.
Waar: Sportpark Heidepark Lemelerveld.
Kosten: € 2,-per rondje, inclusief gratis glas ranja.

Het team van cbs Ichthus wenst iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toe!

De oudergeleding van de MR
bestaat uit:
Jaap Kort, Petra Dubbink en
Marlies Marsman
mr@ichthuslemele.nl

Veranderen uw
persoonsgegevens? Geef dit
s.v.p. door aan de leerkracht en
aan Ria Schuurman:
ria.schuurman@ichthuslemele.nl

