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este ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar  
2020 - 2021. Met deze kalender willen wij u graag goed 
informeren over de activiteiten in het komende schooljaar. 

De kinderen van PC Daltonschool Ichthus zingen in ons 
schoollied waarom zij het op onze school zo naar hun zin 
hebben:

‘Wij verschillen van elkaar en dat is fijn. Het is juist leuk  
dat iedereen zichzelf kan zijn. Samen voor een goede sfeer.  
Zo bereik je echt veel meer, ja, zo bereik je echt veel meer.

Hey, kom je mee? Zwem door de golven, duik diep in de zee.  
Als een vis in het water, je voelt je tevree. Op Ichthus is het  
oké. Ja, op Ichthus is het oké.’

Gaat u met ons mee, het schooljaar door?

Met vriendelijke groet,
Elke Melody - van Engeland
Directeur  
PC Daltonschool Ichthus



Het motto van PC Daltonschool  
Ichthus luidt:

De kinderen van PC Daltonschool 
Ichthus vormen een zee aan talent. 
Talenten die de kinderen van Ichthus 
straks in de samenleving kunnen gaan 
inzetten, om de wereld, waarin zij 
leven, te vormen en te verbeteren.

Over de naam van onze school: 
De ‘vis’ is een oud christelijk sym-
bool. Ons symbool is terug te vinden 
als kunstwerk in onze schooltuin. 
Het kunstwerk is gemaakt door de 
Apeldoornse kunstenaar Harry Meek 
(1922 – 2012). Het beeld stelt de vis 
voor die Jona terugbrengt aan land. 
(Jona 2:10).

De tweede betekenis van ‘Ichthus’ 
stamt uit het Grieks: Iesous Christos 
Theou Huios Soter, wat betekent: 
Jezus Christus, Zoon van God 
(van de mensen). De missie van PC Daltonschool  

Ichthus is: het geven van goed onder-
wijs in een positieve, stimu lerende,  
en inspirerende leer omgeving; gericht 
op de cognitieve, sociaal emotionele, 
creatieve en lichamelijke talenten  
van het kind. 

Behalve dat wij aan onze kinderen 
kennis en kunde mee willen geven, 
willen wij ook werken aan het vormen 
van evenwichtige wereldburgers. Onze
school werkt dus niet alleen aan het
ont wikkelen van de cognitieve vaardig-
heden, maar wil de kinderen ook 
sociale, creatieve en motorische 
vaardigheden meegeven. 

Sinds 2015 is PC Daltonschool Ichthus 
officiëel een door de Nederlandse 
Daltonvereniging gecertificeerde 
Daltonschool. Ons concept biedt  
ons optimale mogelijkheden om  
onze missie uit te voeren.

Ons motto

Onze missie

Als een vis in het 
water; een zee aan 

talent.



Onze school en goed onderwijs
Ieder kind is een geschenk, ieder kind
is voor ons uniek. Onze visie op onder-
wijs is groots dromen en denken en, 
vertaalt naar de dagelijkse situatie in 
de groep, klein doen. 

Onze school en Dalton
Het Daltonconcept vormt de basis van 
ons onderwijs. De vijf kernwaarden 
bepalen ons didactisch en pedagogisch 
handelen. 

Onze school en identiteit
Ieder mens is uniek en mag zich per-
soonlijk ontwikkelen. Geïnspireerd 
door het christelijk geloof willen 
wij kinderen normen en waarden 
bijbrengen. Tolerantie en wederzijds 
re spect zijn een voorbeeld van deze 
waarden. PC Daltonschool Ichthus is 
een open school, die iedereen welkom 
heet. Ons doel is bruggen bouwen en 
elkaar ontmoeten.

Onze school en veiligheid
Onze kinderen en leerkrachten kunnen 
zich alleen ontwikkelen, wanneer er op 
onze school een sfeer is van wederzijds 
respect en vertrouwen. Iedereen moet 
zich veilig en geaccepteerd voelen op 
onze school. 

Onze school en ouders
Wij willen met de ouders van de aan 
onze zorg toevertrouwde kinderen  
een educatief partnerschap aangaan. 

Onze school en de maatschappij
Onze school staat midden in de samen-
leving. Wij voelen ons verbonden met 
de wijk waarin de school staat.

Onze school en de toekomst
Wij willen als schoolteam samen met 
onze kinderen en ouders met open 
blik kijken naar de toekomst. Wij willen 
nadenken en bepalen hoe wij op de 
juiste manier kunnen anticiperen op 
alle ontwikkelingen en veranderingen. 
Samen maken wij immers ‘het verschil’.

Onze visie



Helen Parkhurst, 
grondlegster van
het Daltononderwijs-
systeem, wilde de
opvoeding in samen-
hang brengen met 
de eisen die de 
maatschappij stelt. 

In haar ogen heeft de wereld ‘mensen 
zonder vrees’ nodig. Zij bedoelt 
hier mee mensen die zelfverzekerd 
zijn, zelfvertrouwen hebben, keuzes 
kunnen maken en plannen kunnen 
ontwerpen. Het onderwijs moet zo 
worden ingericht dat wij niet al het 

werk doen voor kinderen, maar dat wij 
het mogelijk maken voor kinderen om 
zelfstandig hun werk te doen, zonder 
zich geremd te voelen. Het leven 
vraagt immers om zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Deze visie vormt 
de lei draad voor het onderwijskundig 
en pedagogisch beleid op onze school.

Op PC Daltonschool Ichthus willen 
wij aan onze kinderen meegeven:

1.  Het vermogen zelfstandig te 
denken en te doen (kernwaarde 
zelfstandigheid);

2.  Het talent om met anderen 
te kunnen samen werken 
(kernwaarde samenwerking);

3.  De durf verantwoordelijkheid 
te nemen en respect te hebben 
voor de schepping, anderen en 
henzelf, en het inzicht te geven 
om te denken en te doen binnen 
morele kaders (kernwaarde 
verantwoordelijkheid en vrijheid 
in gebondenheid);

4.  Het lef te durven innoveren 
en de creativiteit om te 
kunnen experimenteren, het 
vermogen te kunnen borgen 
voor een blijvende ontwikkeling 
(kernwaarde innoveren/
effectiviteit en borging);

5.  De rust om te reflecteren 
(kernwaarde reflectie);

Dalton, de vijf kernwaarden

‘Dalton is no method, no 
system, it is an influence. 

It is a way of life’
(Helen Parkhurst 1886 – 

1973).



PC Daltonschool Ichthus:
Wat vind je het leukste  
aan onze school?

Team: en wij vinden al onze kinderen interessant, lief, leuk, grappig, 
gezellig, open, eerlijk, en zo kunnen wij nog meer mooie eigenschappen 

van ze opnoemen. Het is een feest om op Ichthus te werken.

Janis, Isa, Kjell, Bo en Lauren (groep 4): 

wij vinden buitenspelen, rekenen en
 lezen het 

allerleukste om te doen. 

Jibbe (groep 5): ik vind alle 
juffen superlief.

Huda (groep 2): wie ik het ik het 
allerliefste vind op school? Ik ben zelf 

de allerliefste!

Jorik (VO) de tafeltennis  
tafel ga ik zeker missen nu ik 

naar het VO ga. 
Tim (groep 8): de school is niet 

zo groot, dat vind ik fijn

Joël (groep 5): de 
gymles met juf 

Sanne vind ik het a
llerleukste. 

Amber (VO): ik ben niet zo goed 
in dingen verzinnen, maar het is 
hier altijd heel gezellig geweest. Mason (groep 3): het is heel fijn om hier iets te leren. 

Anne (juf van Bixo): ik vind het verkeersplein voor de kinderen het allerleukste

Michelle (groep 7): ik vind taal en lezen 
hier erg leuk. Wij hebben een echte 
schoolbibliotheek met mooie boeken. 

Kalina en Vigo (groep 1): 
buitenspelen is het allerleukste!

Juf Melissa (groep 4): ik vind de kinderen 
op Ichthus de allerleukste. Zij zijn allemaal 
verschillend. Maar iedereen gaat heel fijn 
met elkaar om en datzelfde geldt voor ons 

schoolteam. Ik voel mij hier thuis. 



PC Daltonschool Ichthus wil goed 
contact onderhouden met alle ouders 
en verzorgers. 

Ouders/verzorgers worden intensief 
betrokken bij de ontwikkeling van hun 
kind. Wij willen u informeren over de 
ontwikkeling van uw kind op cognitief 
gebied, wij willen u deelgenoot maken 
van wat uw kind heeft gemaakt of
heeft ingeoefend. Op onze jaar-
kalender kunt u zien wanneer er 
gespreks momenten, inloop ochtenden, 

kijkmiddagen, vieringen, afsluitingen 
van thema’s, enzovoort zijn. U kunt 
ook zien wanneer er toetsen worden 
afgenomen en wanneer uw kind het 
portfolio mee naar huis krijgt. U kunt 
van 8.20 - 8.30 uur en van 14.30-14.45 
uur met (korte) vragen bij de directeur 
of de leerkracht terecht. Mocht u 
buiten deze tijden iemand willen 
spreken, dan is het noodzakelijk dat u 
even een afspraak maakt. U kunt  
ons een bericht sturen via Parro, ons 
ouderportaal. Ouders zetten zich 

actief in voor onze school. Als ouder 
in de Medezeggenschapsraad of in 
de Ouder raad, als klassenouder in 
de groep, als hulpouder bij allerlei 
activiteiten. Op de jaarkalender kunt 
u zien wanneer er activiteiten zijn, 
waarbij uw gewenst is.

Ouders als educatief partner

Ouders zetten 
zich actief in voor 

onze school.



Ons team bestaat uit een directeur, een aantal vaste leerkrachten,  
soms werken wij met invalleerkrachten en ieder schooljaar ont vangen  
wij stagiaires van de PABO en van het ROC. Onze vaste leerkrachten zijn:

Het team
Groep/functie Naam Werkdagen

Groep 1 Lianne Barneveld ma, di, wo-, do-,  
en vrij ochtend

Groep 2 Corrie Dekker ma, di

Wilma Bussink wo-, do-, en vrij ochtend

Groep 3 Marja van Essen ma, di, wo.ochtend

Ruth van Haren do, vrij ochtend

Groep 4 Melissa Verkaik ma, di, wo, do, vrij. 
ochtend

Groep 5/6 Marijke Pas ma, di, wo ochtend

Hilde van Meulen do, vrij ochtend

Natascha van der Zijden alle ochtenden

Groep 7 Karin Wansink wo. ochtend, do en vrij

Rianne Nap ma, di

Groep 8 Mieke Conradus ma, di

Mieneke van der Lubbe wo. ochtend, do, vrij

Directeur Elke Melody ma, di, wo, do, vrij

Unitleider bovenbouw Mieke Conradus

Coördinator onderbouw Lianne Barneveld

Interne begeleiding/
lichte ondersteuning

Marjolein Baars ma, di, do

Kanjer/anti pest coördinator Mieke Conradus

Plusgroep Mieneke van der Lubbe

Daltoncoördinator Marjolein Baars

Rekencoördinator Marijke Pas

Taalcoördinator Marja van Essen

Ondersteuning groep 1 t/m 4 Karin Wansink

Vakleerkracht gym Sanne van Iperen

 
U kunt hen bereiken via het telefoonnummer van PC Daltonschool Ichthus  
055 366 60 57 of via hun account van ons digitale communicatieplatform Parro.



Wij vinden het op onze school heel belangrijk dat al onze kinderen op tijd in 
de klas aanwezig zijn. U kunt uw kind tien minuten voor aanvang schooltijd 
komen brengen. Veelvuldig te laat komen of veel ziekmeldingen worden 
gemeld bij onze leerplichtambtenaar. 

Op de kalender kunt u zien wanneer uw kind vakantie of een margedag heeft. 
Wilt u extra verlof, dan kunt u dit aanvragen via een formulier (te verkrijgen 
bij de directeur). De directeur kent het verlof alleen toe, wanneer de verlof
aanvraag past binnen de Leerplichtwet. Als het verlof wordt toegekend 
ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 

Een ziekmelding kunt u tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch doorgeven  
via telefoonnummer: 055 366 60 57.

Op PC Daltonschool Ichthus hanteren 
wij een continurooster. De kinderen 
lunchen tussen de middag op school.

Groep 1/2

maandag  8.30 - 14.30 uur

dinsdag  8.30 - 14.30 uur

woensdag  8.30 - 12.15 uur

donderdag  8.30 - 12.00 uur

vrijdag  8.30 - 12.00 uur

Groep 3/ 4

maandag  8.30 - 14.30 uur

dinsdag  8.30 - 14.30 uur

woensdag  8.30 - 12.15 uur

donderdag  8.30 - 14.30 uur

vrijdag  8.30 - 12.00 uur

Groep 5 - 8

maandag  8.30 - 14.30 uur 

dinsdag  8.30 - 14.30 uur

woensdag  8.30 - 12.15 uur

donderdag  8.30 - 14.30 uur

vrijdag  8.30 - 14.30 uur

Schooltijden, 
vakanties, 
margedagen, 
verlof en ziek-
meldingen



Alle leerlingen krijgen Kanjertraining 
op Ichthus. Dit is een door het  
minis terie van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap goedbevonden  
anti-pest programma. Alle leer-
krachten van onze school zijn  
opgeleid tot ‘Kanjertrainer’.

Wat zijn de uitgangspunten van de 
Kanjertraining? Kinderen hebben 
een denk beeldige ‘pet’ op. Die pet 
typeert het gedrag. Heeft de leerling 
bijvoorbeeld de zwarte ‘pet op, dan 
vertoont het kind dominant gedrag. 
De rode ‘pet’ staat voor het constant 

grappen maken ten koste van een 
ander. De gele ‘pet‘ staat voor 
kwetsbaar ge drag en de witte ‘pet 
‘staat voor ‘Kanjer’ gedrag. Dit betekent 
niet dat uw kind de pet ‘is’, maar dat 
hij/zij zich gedraagt ‘als een pet van 
een bepaalde kleur’.

Onze ‘Kanjer’ is een leerling die in 
balans is. Het is een leerling die zich op 
een positieve manier staande weet te 
houden en bereid is anderen te helpen. 
Kanjertraining zorgt voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect.

PCBO Apeldoorn, waar onze school onderdeel van is, heeft een aantal 
basisregels opgesteld, die gelden voor al onze kinderen:
 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
 • Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil.
 • Wij praten met en niet over elkaar.
 • Wij lachen met en niet om elkaar.
 • Wij mogen op een goede manier boos zijn.
 • Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf.

Wij vragen van onze ouders en verzorgers dat zij achter de uitgangspunten 
van de Kanjertraining staan en zich kunnen vinden in de algemene regels 
van onze school en PCBO Apeldoorn.

Kanjertraining

Je bent een kanjer!



 •  Dat wij samen met onze kinderen  
het christelijk geloof mogen beleven 
en vieren.

•  De ontwikkeling die onze kinderen  
op onze school doormaken.

•  De fijne sfeer op onze school.
•  De kleine groepen, waar alle ruimte  

is voor ieder kind. 
•  De Engelse les die aan alle kinderen 

gegeven wordt, van groep 1 tot met 
groep 8.

•  Onze bevlogen leerkrachten die  
met heel veel plezier hun werk doen. 

•  Onze leerlingenraad die ons verrast 
met goede ideeën.

Waar zijn wij als school trots op

Na schooltijd

•  Onze leerlingmediators 
(bemiddelaars), leerlingen die een 
cursus hebben gevolgd om kleine 
conflicten van andere kinderen op  
te lossen. 

•  De ruimte in en buiten onze school,  
de grote, groene tuin rondom het 
gebouw en de vele speel mogelijk-
heden die daar zijn.

•  Ons Daltonconcept, Dalton dat  
zijn wij zelf!

•  Ons onderwijs met tablets en het 
werken met Snappet in groep 5/6,  
7 en 8.

•  Onze samenwerking met partners 

Op PC Daltonschool Ichthus is het na 
schooltijd nog niet klaar met het leren 
en beleven. Wij werken samen met 
de leukste VSO/BSO organisatie van 
Apeldoorn; BIXO. 

Bixo is een voor- en buitenschoolse 
opvang waarbij de nadruk ligt op 
buiten spelen, bewegen, natuur, 
creativiteit, muziek of gewoon lekker 
ontspannen. Op onze school ver  zorgt 
Bixo voorschoolse op vang van 7.30 tot 
8.30 uur en naschoolse opvang van 
12.00/12.14/14.30 tot 18.30 uur.  
Zij hebben een eigen lokaal in onze 
school en maken gebruik van alle 

buiten onze school als het gaat 
om leerlingenzorg, opvoedings-
ondersteuning, kunst- en cultuur,  
extra ondersteuning voor kinderen  
die dit nodig hebben. 

•  De uitdaging die wij kinderen bieden, 
die meer aan kunnen, in de Diepzee 
plusgroep.

•  De klusgroep voor kinderen die graag 
met hun handen werken. 

•  De gezamenlijke moestuin. Buurt  
en school werken graag samen in  
de tuin.

faciliteiten binnen en buiten het 
gebouw. Bixo kenmerkt zich door: veel 
uitdaging voor het kind, veel aandacht 
voor het kind, een scherp uurtarief, 
hoog opgeleid en bevlogen personeel, 
direct contact tussen ouder/verzorger 
en leidster en flexibele contracten. 

Bixo verzorgt ook een eigen reguliere 
peuterspeelzaal op Ichthus. Peuters 
worden heel speels wegwijs gemaakt 
op school. Mocht u informatie willen 
hebben over peuterspeelzaal Ichthus, 
neem dan contact met Bixo of Ichthus 
op. Meer info kunt u lezen op: 
www.bixo.nl.

Kunst, cultuur en beweging
PC Daltonschool Ichthus biedt onder 
en na schooltijd extra activiteiten aan 
op het gebied van beweging, gezond 
gedrag, natuur en kunst en cultuur. 
Daarmee verrijken wij ons aanbod van 
goed onderwijs. Te denken valt aan 
een voorstelling van het Kanjertheater, 
muziek en danslessen na schooltijd, 
struinen in ons Tiny Forest (ons eigen 
buurtbos naast onze school), etc. Meer 
weten? Vraag er naar bij de leerkracht 
van uw kind. 



SEPTEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

36 31 01 02 03 04 05 06

Eerste schooldag Hoofdluiscontrole

37 07 08 09 10 11 12 13

•  Deze week kun-
nen ouders zelf 
kennismakings-
gesprek aanvra-
gen via Parro 

•  Geplande ontrui-
mingsoefening

•  Opening 
schooljaar PCBO 

•  Ouderinfo avond 
groep 1, 1/2 
18.30-19.45 
uur, groep 4, 5/6 
20.00-21.15 uur

•  Geplande ontrui-
mingsoefening 

•  Ouderinfo.avond 
groep 3, 7 18.30-
19.45 uur, groep 
8 20.00-21.15 
uur

38 14 15 16 17 18 19 20

Deze week Cito 
toetsen groep  
3 t/m 8 Prinsjesdag

•  Maandinfo 
•  Schoolreis  

groep 1 t/m 8, 
8.30-16.00 uur

39 21 22 23 24 25 26 27

Deze week Cito 
toetsen groep  
3 t/m 8

Eerste gespreks-
middag/avond  
groep 1 t/m 7, 
8 (pré advies): 
14.45-20.00 uur

Eerste gespreks-
middag/avond  
groep 1 t/m 7, 
8 (pré advies): 
12.30-20.00 uur

Eerste gespreks-
middag/avond  
groep 1 t/m 7, 
8 (pré advies): 
12.30/14.45-20.00 
uur

40 28 29 30

Deze week Cito 
toetsen groep 3 
t/m 8

•  Studiedag team: 
alle kinderen vrij 

•  Start landelijke 
Kinderboeken-
week



OKTOBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

40 01 02 03 04

Start 
Kinderboekenweek 
project Ichthus Dierendag

41 05 06 07 08 09 10 11

Kijkmoment ouders 
groep 3:  
14.30-15.00 uur

Open dag 
basisscholen

Eind landelijke 
Kinderboekenweek

42 12 13 14 15 16 17 18

•  Viering, alleen 
voor de kinderen 
van Ichthus 

•  18.30-20.00 uur 
afsluiting Kin-
derboekenweek 
project Herfstvakantie Herfstvakantie

43 19 20 21 22 23 24 25

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Wintertijd

Herfstvakantie

44 26 27 28 29 30 31

Schoonmaakweek

Vanaf vandaag 
moeten alle ouders 
een gesprek 
met leerkracht 
inplannen via Parro Hoofdluiscontrole

Creamiddag  
groep 3 en 4



NOVEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 01

45 02 03 04 05 06 07 08

Creamiddag  
groep 5/6, 7 en 8

•  Maandinfo 
•  Herdenking oor-

logsmonument 
groep 8 bij Paleis 
het Loo: 9.30 uur

Creamiddag  
groep 3 en 4

46 09 10 11 12 13 14 15

Cito groep 8

Tweede gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 7: 
14.45-20.00 uur

Tweede gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 7: 
12.30-20.00 uur

•  Creammiddag 
groep 3 en 4 

•  2e Gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 7: 
12.30/14.45-
20.00 uur

47 16 17 18 19 20 21 22

•  Cito groep 8
•  Versierweek 

groep 1 t/m 8
•  Creamiddag 

groep 5/6, 7 en 8

48 23 24 25 26 27 28 29

Cito groep 8

Viering 11.00 - 
11.45: groep 1, 
3 en 7 treden op, 
ouders van deze 
groepen zijn als 
toeschouwer 
welkom

14.30-15.00 uur 
kijkmoment  
groep 3



DECEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

49 30 01 02 03 04 05 06

Maandinfo 

• Sinterklaasfeest
•  Alle groepen zijn 

vanaf 12.00 vrij 
•  Versiermiddag 

kerst Sinterklaasavond

50 07 08 09 10 11 12 13

51 14 15 16 17 18 19 20

17.00-19.00 uur 
kerstviering in de 
kerk 

10.45-11.45 
uur kerstbakjes 
versieren 

Studiedag team: 
alle kinderen vrij Kerstvakantie Kerstvakantie

52 21 22 23 24 25 26 27

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Eerste Kerstdag

Kerstvakantie

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

53 28 29 30 31

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstvakantie



JANUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

53 01 02 03

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

1 04 05 06 07 08 09 10

Driekoningen

Terugkommiddag 
groep 8 schooljaar 
2019-2020

2 11 12 13 14 15 16 17

•  Creamiddag 
groep 3 en 4 

•  Deze week Cito 
toetsen groep  
3 t/m 7

Derde gespreks-
middag/avond 
groep 8 (definitief 
advies): 14.45-
20.00 uur

Derde gespreks-
middag/avond 
groep 8 (definitief 
advies): 12.30-
20.00 uur

Derde gespreks-
middag/avond 
groep 8 (definitief 
advies): 14.45-
20.00 uur

Creamiddag groep 
5/6, 7 en 8

3 18 19 20 21 22 23 24

Creamiddag groep 
5/6, 7 en 8

4 25 26 27 28 29 30 31

•  Creamiddag 
groep 3 en 4 

•  Deze week Cito 
toetsen groep  
3 t/m 8

•  Studiemiddag 
kleuters, groep 
1/2 en 1 vanaf 
12.00 vrij

•  14.30-15.00 
Kijkmoment 
groep 3

HAPPY NEW YEAR



FEBRUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 01 02 03 04 05 06 07

6 08 09 10 11 12 13 14

Vanaf vandaag 
moeten alle ouders 
een gesprek 
met leerkracht 
inplannen via Parro

•  Maandinfo 
•  Studiedag team: 

alle kinderen vrij Portfolio mee Valentijnsdag 

7 15 16 17 18 19 20 21

Derde gespreks-
middag/avond 
groep  
1 t/m 7:  
14.45-20.00 uur

Derde gespreks-
middag/avond 
groep  
1 t/m 7:  
14.45-20.00 uur

Derde gespreks-
middag/avond 
groep  
1 t/m 7: 
12.30/14.45 - 
20.00 uur

Uiterlijke 
aanmelddatum VO 
voor groep 8 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

8 22 23 24 25 26 27 28

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie



MAART



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9 01 02 03 04 05 06 07

•  Studiedag team: 
alle kinderen vrij

•  Deze maand: 
twee niet geplan-
de ontruimings-
oefeningen Hoofdluiscontrole

10 08 09 10 11 12 13 14

•  Creamiddag 
groep 5/6, 7 en 8 

•  Deze week: 'Kom 
in de klas lessen' Maandinfo

Creamiddag groep 
3 en 4

11 15 16 17 18 19 20 21

•  Creamiddag 
groep 5/6, 7 en 8 

•  Deze week: 'Kom 
in de klas lessen'

11.00- 11.45 uur 
viering groep 1/2, 
4, 5/6 en 8 treden 
op, ouders van 
deze groepen zijn 
als toeschouwer 
welkom

Creamiddag groep 
3 en 4

12 22 23 24 25 26 27 28

•  Creamiddag 
groep 5/6, 7 en 8 

•  Deze week: 'Kom 
in de klas lessen'

•  Creamiddag 
groep 3 en 4 

•  14.30-15.00 
uur kijkmoment 
groep 3 Zomertijd

13 29 30 31



APRIL



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

13 01 02 03 04

•  Paasontbijt 
•  10.00- 11.00 uur 

paasviering op 
school 

•  Groep 3 t/m 8 om 
14.30 uur vrij Goede Vrijdag Eerste Paasdag

14 05 06 07 08 09 10 11

Tweede Paasdag

•  Maandinfo 
•  Open dag 

basisscholen

15 12 13 14 15 16 17 18

Doublure van een 
leerling, uiterlijk op 
deze datum bekend 
bij ouders

16 19 20 21 22 23 24 25

• IEP-toets groep 7
• IEP-toets groep 8 IEP-toets groep 8 IEP-toets groep 7 Koningsspelen

17 26 27 28 29 30

PCBO studiedag: 
alle kinderen vrij Koningsdag



MEI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

17 01 02

Meivakantie Meivakantie

18 03 04 05 06 07 08 09

Meivakantie

Dodenherdenking

Meivakantie

Bevrijdingsdag 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Moederdag 

Meivakantie

19 10 11 12 13 14 15 16

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Hemelvaartsdag Meivakantie

20 17 18 19 20 21 22 23

Schoonmaakweek Hoofdluiscontrole Eerste Pinksterdag

21 24 25 26 27 28 29 30

Tweede 
Pinksterdag

Cito toetsen  
groep 3 t/m 7

•  Maandinfo 
• Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8



JUNI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22 31 01 02 03 04 05 06

•  Cito toetsen 
groep 3 t/m 7 

•  Voor 1 juni 
heroverweging 
VO groep 8 
bekend

Viering alleen voor 
de kinderen van 
Ichthus

Creamiddag 
groep 5/6, 7 en 8

23 07 08 09 10 11 12 13

•  Cito toetsen 
groep 3 t/m 7 

•  Creamiddag 
groep 3 en 4

14.30-15.00 uur 
kijkmoment 
groep 3

Creamiddag  
groep 5/6, 7 en 8

24 14 15 16 17 18 19 20

Creamiddag groep 
3 en 4

Kunst en cultuur 
uitje

•  Creamiddag 
groep 5/6, 7 en 8

•  Juffendag  
groep 1 t/m 8 Vaderdag

25 21 22 23 24 25 26 27

•  Ouders kunnen 
deze week zelf 
een gespreksmo-
ment aanvragen 
bij de leerkracht 
via Parro 

•  Creamiddag 
groep 3 en 4

13.00-14.30 uur 
bedankmiddag 
ouders

•  Maandinfo 
•  Kunst en cultuur 

uitje

Portfolio groep 1 
t/m 8 mee naar 
huis

26 28 29 30

Vierde gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 6, 
groep 7 (pré advies 
gesprek): 14.45-
20.00 uur

Vierde gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 6, 
groep 7 (pré advies 
gesprek): 12.30-
20.00 uur



JULI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

26 01 02 03 04

Vierde gespreks-
middag/avond 
groep 1 t/m 6, 
groep 7 (pré 
advies gesprek): 
12.30/14.45-20.00 
uur

27 05 06 07 08 09 10 11

Schoonmaakweek

•  Kennismaking 
groep nieuwe 
schooljaar van 
11.00 - 11.50 

•  Finale Mens Erger 
Je Niet toernooi, 
vanaf 14.30 uur

28 12 13 14 15 16 17 18

Groep 8 treedt 's 
middags op voor 
opa's en oma's 
12.30-14.30 uur

Afscheidsavond 
groep 8

•  Groep 8 treedt op 
voor alle kinderen 
van Ichthus 

•  Uitzwaaimoment 
groep 8 om 12.10 
op het grote plein

•  Aftelmoment op 
het grote plein 
om 11.55

•  Alle kinderen 
vanaf 12.00 vrij Zomervakantie Zomervakantie

29 19 20 21 22 23 24 25

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

30 26 27 28 29 30 31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
Zomervakantie
t/m 29 augustus







PC Daltonschool Ichthus
Kalmoesstraat 261

7322 NS Apeldoorn

Tel: 055 366 60 57

www.ichthus.pcboapeldoorn.nl

Ichthus is onderdeel van:


