Vanuit de directiekamer
Wat een feest!
Dat werken in het onderwijs een feest is,
heeft juf Corrie bewezen. Ruim 40 jaar
heeft zij zich met tomeloze energie
ingezet voor het (jonge) kind. En ook als
collega hebben wij heel veel plezier met
elkaar beleefd en veel met elkaar
gelachen. Haar laatste dag op Ichthus
moest absoluut een feestdag worden, die
zij zich nog lang zou gaan heugen. En dat
is meer dan gelukt. Een ontvangst met
draaiorgel, een gezellige ochtend in haar
eigen groep 1, die ook allerlei leuke
verrassingen hadden voorbereid incl.
mooie cadeaus. Een lekkere traktatie op
de ochtend voor alle kinderen. En tussen
de middag stond pannenkoeken eten met
groep 1 op het programma. En met alle
groepen hebben wij in de middag genoten
van een grappige voorstelling, waarbij juf
Corrie zelf ook onderdeel van de goochel act mocht zijn.
Toen alle kinderen naar huis waren, hebben wij als team met elkaar afscheid
genomen van juf Corrie met heerlijke taart en het overhandigen van het grote
cadeau. Een doos vol met lappen, met daartussen verstopt een leuk bedrag namens
team, MR en OR (dus namens de kinderen en ouders).
Op de dag kwam het af en toe ter sprake. ‘Tja, dit is dan ook een beetje jouw
afscheid.’ Maar zo zie ik het zeker niet. Ik heb, ook omdat het afscheid van juf Corrie
al het hele jaar gepland stond, gekozen voor een afscheid na de zomervakantie. Ik
ben immers nog tot 31 juli officieel verantwoordelijk voor Ichthus.
En het voelt ook niet als ‘de laatste keer’. Ik neem gelukkig (nog lang) geen afscheid
van het onderwijs. Ik ga na de vakantie op een andere school aan de slag. En na bijna
12 jaar als directeur op Ichthus is het een leuke uitdaging om het werk, waar ik mij zo
verbonden mee voel, voort te mogen zetten op een andere school. Waar ook vast en
zeker weer heel veel te doen is.

Echt afscheid nemen, neem je op je allerlaatste werkdag. En dat is gelukkig nog heel
ver weg. En dan hoop ik, net zo’n feestdag te mogen beleven, als die van juf Corrie.
Want de allerlaatste dag op school kun je maar één keer beleven.

Afscheid
Ik neem op woensdag 24 augustus, de 1e woensdag na de zomervakantie, afscheid
van Ichthus. Mijn wens is een leuke ochtend voor de kinderen, de mogelijkheid tot het
ontmoeten van ouders en iets gezelligs met mijn collega’s van Ichthus.
Ik zou het leuk vinden om met ouders om 08.30 een kopje koffie of thee te drinken,
met iets lekkers erbij. Hopelijk lukt dit buiten op het grote plein. Mocht u dat ook leuk
vinden, dan hoop ik u op die woensdagochtend om 08.30 te mogen ontmoeten.
Nadere informatie volgt vanuit team Ichthus.

Bedankje
Deze week hebben alle kinderen een miniplantje meegekregen. Een klein bedankje
aan alle ouders voor hun hulp tijdens dit schooljaar.

Voetbaldoeltjes
Wellicht is het u al opgevallen dat wij de voetbaldoeltjes op het grote plein hebben
laten verwijderen Ze zijn niet weg. Iedere ochtend worden de doeltjes door 2
leerlingen van groep 8 keurig op de juiste plek neergezet. En ’s middags worden de
doeltjes weer (met een hele zware ketting) in het fietsenhok vastgezet. Waarom
zoveel moeite?
Op dit moment zijn er een aantal scholen die meer dan voorheen last hebben van
vandalisme. Helaas geldt dat ook voor Ichthus. Groepjes jongeren hangen rond, veelal
nadat er eten is ingeslagen bij de supermarkt en wat begint met een gezellig potje
voetbal, ontaardt in rondhangen en muiten. Met als gevolg dat er in de ochtend (met
name op maandagochtend) heel veel troep achterblijft op het grote plein.
Van alle vernielingen doen wij aangifte en de wijkagent is ook op de hoogte. Ook
vragen wij, zeker nu het langer licht is, Vigilat extra rondes uit te voeren in de
avonduren. Inmiddels zijn er een aantal aanvullende maatregelen genomen om de
overlast in te perken. Een schoolplein zonder doeltjes zorgt nu al voor minder
zwerfvuil op het grote plein.

Juf Marijke met verlof
Juf Marijke is inmiddels bevallen van een gezonde zoon. Guus is zijn naam. Haar
intentie is dat zij na het bevallingsverlof ook nog een periode ouderschapsverlof wil
opnemen. Nu Guus geboren is, kan de einddatum van dat verlof berekend worden.
Wij verwachten juf Marijke pas eind januari terug op Ichthus. Tot die tijd zal juf
Yasemin in groep 5 werken.

En nog een baby
Misschien wel de belangrijkste medewerkers op een school. Onze schoonmakers
Fatiha en Achmed. Zij zorgen ervoor dat alles weer spic en span wordt. En laten zij nu
ook een paar weken geleden de trotse oma en opa zijn geworden van een kleinzoon.

Wij hebben het schoonmaakmagazijn gezellig versierd met blauwe vlaggetjes en
namens het team een cadeautje gegeven aan de trotse grootouders.

Beeldende vorming
Het afgelopen schooljaar hebben de groepen muziekles gehad. Voor komend jaar
willen wij graag een docent beeldende vorming (tekenen, schilderen, plakken en
knippen, etc.) aantrekken voor op de vrijdagochtend. Rowena Peters komt na de
vakantie op vrijdagochtend crealessen verzorgen op Ichthus. In toerbeurt gaan de
groepen dan op het leerplein creatief aan de slag met allerlei materialen.
Het samenwerken met vakdocenten zorgt ervoor dat de kinderen kwalitatief goed
onderwijs krijgen binnen een bepaald vakgebied. Een leerkracht wordt heel breed
opgeleid en zou van alle markten thuis moeten zijn. Maar een goede
muziek/knutsel/gymles geven is toch echt een vak apart. Vandaar dat wij graag
samenwerken met vakcollega’s.

Vergeten …
Als wij op vrijdagochtend iedereen uitzwaaien, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind
echt alles mee heeft genomen. Vaak hangen er nog jassen, tassen aan de kapstokken
en blijven er zelfs fietsen achter. Loopt u gerust even naar binnen als u denkt dat er
misschien nog wat is achtergebleven. Want soms gaat het om iets wat niet gemist kan
worden.

Aftellen
Aanstaande vrijdag tellen wij om 12.00 uur weer samen af naar de zomervakantie.
Het jaar is omgevlogen. Na het aftellen worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4
naar de eigen ‘uitgang’ van het plein gebracht. Daar kunnen de ouders van onze
jongste kinderen de kinderen ophalen en nog even afscheid nemen van de leerkracht.

Verlengde schooldag voor groep 5 en 6
Het afgelopen schooljaar hebben wij op de woensdagmiddag een verlengde
schoolmiddag aangeboden die in het teken staat van ‘een bredere blik op de wereld’.
De kinderen zijn aan de slag gegaan in de natuur, hebben zich beziggehouden met
het schrijven van verhalen, hebben technische trucjes uitgehaald, etc. Dit was een
groot succes. Een heleboel kinderen hebben het hele jaarprogramma doorlopen.
Ook komend jaar gaat het programma verder. Het start met 5 weken oriëntatie op
beroepen. De lessen worden gegeven door Kids College Apeldoorn. Zij nemen allerlei
interessante gastdocenten mee, Een politieagent, een verpleegster, etc. Wie er
precies komen, hangt af van de beschikbaarheid van de gastdocenten, maar het wordt
vast en zeker heel interessant.

Kalender
Helaas heeft PCBO besloten niet meer voor iedere school een mooie glossy kalender
samen te stellen. Maar een schoolkalender op papier is toch wel handig. En daarom
hebben wij de schoolkalender voor u uitgeprint. Ook is de kalender gedigitaliseerd en
zullen alle agenda items op Parro verschijnen.
Elke Melody

Even voorstellen #1
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag stel ik me via deze maandinfo aan u voor. Mijn naam
is Mirjam de Wit. Vanaf 1 augustus zal ik de taken van Elke
Melody over nemen.
Ik werk inmiddels al ruim 2 jaar bij PCBO en ik ben blij dat
ik nog een jaar bij deze stichting mag werken. Ik kijk
ernaar uit de kinderen, teamleden en u als ouders te
ontmoeten en heb er zin in er een mooi schooljaar van te
gaan maken.
Ik woon in Apeldoorn-west samen met mijn man en 2
kinderen en in mijn vrije tijd geef ik volleybal training.
Daarnaast ben ik graag creatief bezig en vind ik het gezellig
spelletjes te spelen met mijn kinderen.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend.
Met vriendelijke groet,
Mirjam de Wit

Even voorstellen #2

Beste ouders,
Mijn naam is Rowena Peters en ik zal volgend schooljaar een deel van de kunstlessen
bij Ichthus gaan verzorgen. In 2020 ben ik afgestudeerd als docent beeldende kunst
en vormgeving bij ArtEZ. Mijn stages heb ik gelopen in het speciaal onderwijs. Na
mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en het reguliere
voortgezet onderwijs.
Mijn afstudeeronderzoek ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’
(Pippi Langkous) is een onderzoek naar hoe het zelfvertrouwen van leerlingen in het

speciaal onderwijs via de beeldende lessen kan worden vergroot. Het onderzoek is net
als mijn eigen beeldend werk ontstaan vanuit één van mijn passies: dieren.
In mijn lessen vind ik het mooi om zoveel mogelijk uit te gaan van de mogelijkheden
in plaats van de onmogelijkheden. De leerlingen mogen veel experimenteren en eigen
inbreng en vrijheid voor verschillende keuzes van de leerlingen wil ik stimuleren.
Naast mijn werk in het onderwijs ben ik druk met het opstarten van mijn eigen bedrijf
‘Rowena Peters – Kunst & Educatie’. Voor een kijkje in mijn autonome werk zie:
www.rowenapeters.nl of www.facebook.nl/rowenapeterskunst
Het werken met karton en dieren staan centraal in mijn werk. Op dit moment ding ik
mee naar de publieksprijs voor mijn sieraad ‘oogminiatuur dier’ bij het CODA Museum
in Apeldoorn. Dit sieraad is mijn vertaling van oogminiaturen van de mens in de 17e
en 18e eeuw in sieraden naar oogminiaturen van het dier. Superfijn wanneer jij ook
een stem uit wilt brengen op mijn werk ☺ : www.coda-apeldoorn.nl/stemmen
Ik woon samen met mijn vriend, 2 kinderen (ik heb een jongen van 6 en een meisje
van bijna 4) en 2 katten in Vorden (achter Zutphen). In mijn vrije tijd houd ik ervan
om te reizen, kunst te bezichtigen en zelf te maken, wielrennen en speel ik voetbal bij
een vrijdagavond team.

Afscheid
Beste ouders van de groepen 1 t/m 8,
Ik kijk terug op een prachtig afscheidsfeest!
De aankomst op het versierde schoolplein, de juichende kinderen, ouders langs het
hek en natuurlijk het draaiorgel !! De sfeer zat er meteen goed in!
Hartelijk dank voor de mooie cadeaus. De olijfboom staat prachtig op ons terras met
op de pot de namen van alle kinderen van de school! Ook nog een heel mooi bedrag
erbij (verstopt in lapjes stof als een vlaggenlijn...) waar ik nog iets moois voor ga
kopen of ga doen.
De pannenkoeken die ouders gebakken hadden voor groep 1 smaakten heerlijk in de
versierde patio.
Daarna weer feest met z'n allen kijken naar een voorstelling waarin verbazingwekkende goocheltrucs te zien waren.... Wat deden de kinderen enthousiast mee!!
De kinderen van groep 1 waren supermooi verkleed en de gouden pareloorknopjes die
ik van de groep heb gekregen zijn ook echt een mooie blijvende herinnering.
Het afscheidslied dat juf Wilma had ingestudeerd met groep 1 zit nog steeds in m'n
hoofd …
Verder nog heel veel lieve kaarten, cadeaubonnen, bloemen, lekkers en andere
cadeautjes.
Dank, dank, dank voor deze voor mij onvergetelijke mooie laatste schooldag !!
Fijne vakantie allemaal,
Groet, Corrie Dekker

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1 - 2
Het schooljaar is nu echt bijna ten einde. We hebben leuke uitstapjes gehad dit jaar. Het
laatste uitje was naar het Mheenpark. De kinderen hadden er de ruimte om o.a. allerlei
balspelletjes te doen. Het was een warme dag maar gelukkig waren er nog voldoende
schaduwplekken waar de kinderen konden picknicken.

Een hartelijk welkom voor Jackie, Sybe en Delilah in groep 1 en voor Sebana in groep 2.
Wij wensen jullie een fijne tijd op Ichthus. Voor juf Corrie is haar tijd op Ichthus juist
afgelopen. Zij geniet nu van haar pensioen maar ze komt ons ongetwijfeld nog weleens
verblijden met een bezoek.

Groep 3
3 juni kwamen er twee imkers in de klas bij groep 3. Zij vertelde eerst van alles over
de bijen, lieten zien hoe een imker eruitziet en hoe honing wordt gemaakt. Daarna
mochten we zelf een kaars maken. Ook hadden de imkers échte bijen meegenomen in
een bijenkast. Achter glas konden wij kijken naar de bijen en zochten we de koningin.
Als toetje hadden de imkers een toastje met honing meegenomen waar wij allemaal
lekker van geproefd hebben.

Groep 3 en 4

( ingezonden mededeling )

Vakantielezen met CODA: Ga mee op reis!
De CODA-coaches hebben in de groepen 3 en 4 het Vakantielezen op school
afgesloten. Wat is er veel en goed gelezen! Ook deze zomer kunnen de leerlingen
samen met het gezin meedoen aan het online spel van Vakantielezen.
Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor
beginnende lezers uit groep 3 en 4. CODA biedt deze
zomeractie aan om samen met jullie het leesniveau van
kinderen in de schoolvakantie op peil te houden.
Doe mee en maak kans op prijzen
Op de website www.vakantie-lezen.nl reis je samen
met je kind(eren) door de zes landen die ze al kennen
van school. Van Dierenrijk naar Sportmanië en van
Avonturenland naar Lachland. In elk land doe je opdrachten en probeer je de schat te
vinden. En met deze digitale schattenjacht maken jullie ook nog eens kans op een
tablet of een andere leuke prijs.
Meedoen aan Vakantielezen? Meld je als team aan op www.vakantie-lezen.nl.

Extra leuk! Kijk op www.coda-apeldoorn.nl/vakantielezen voor alle speciale zomerse
Vakantielezen-activiteiten in CODA! Daar vind je ook meer informatie over dit
zomerse leesprogramma.
Vakantielezen is tot en met 4 september online te spelen, zowel thuis, op vakantie als
ook in CODA. In CODA vind je niet alleen nieuwe boeken, maar je kunt er ook de
opdrachten van Vakantielezen doen.
Om mee te doen aan Vakantielezen hoeft je kind geen lid te zijn van CODA, maar dat
is natuurlijk wel handig. Wil je het lezen thuis stimuleren, lekker voorlezen en/of met
je kind zelf nieuwe boeken kiezen en ontdekken in CODA Bibliotheek, maak je zoon of
dochter dan gratis lid van de bibliotheek.
Zomeractie: tot en met 4 september 2022 betaal je ook geen € 2,50 voor de CODApas.

Groep 4
Vorige week hadden we een hele leuke rekenles. Het ging over: wat zie je als je
ergens staat? In de les 'waar staat de fotograaf' hebben we geleerd om van
verschillende standpunten een object of situatie te bekijken. Zo hebben we geoefend
met een knuffel op onze tafel. Deze ziet er ook van alle kanten anders uit! Daarna was
de rekenles zelf een makkie.

Groep 5
Op donderdag 2 juni kregen wij bezoek van twee imkers.
Tijdens hun schoolbezoek hebben de imkers uitgelegd hoe een volk van honingbijen
gedurende de verschillende seizoenen (over)leeft en hoe belangrijk bijen zijn voor het in
stand houden van de natuur. Door het glas van een observatiekast hebben de kinderen,
de bijen en de koningin goed kunnen bekijken. De kinderen waren super enthousiast en
hadden heel veel vragen.
Als afsluiting van de les hebben ze een waskaars mogen rollen en zelfs nog honing kunnen
proeven.

Groep 7
Meester Gert kwam in onze klas twee spannende verhalen vertellen. Hij is de vader
van onze juf.
Het eerste verhaal:
Over twee ondeugende meisjes. Ze kwamen allebei aan tafel en de 3 jarige speelde
met de lepel en daarna was ze op de gang gezet. Toen kwam ze door de andere deur.
Haar vader kwam er boos aan en gooide de deur hard dicht. En het glas ging kapot.
Hij opende de deur en zag dat het glas niet op het meisje was en hij gaf haar een
knuffel.
Door Fatima en Ali.
Het tweede verhaal ging over Michiel de Ruyter.
Michiel werd van school gestuurd. Niemand wou hem nog op school hebben. Toen
ging hij op 10 jarige leeftijd werken bij de touwslagerij. Daar ging hij 1 jaar lang
werken. Maar zijn ouders zagen dat hij niet gelukkig was. Dus hij mocht naar zee.
Hij mocht mee met een boot en was een goede matroos. Maar de kapitein zei dat hij
moest gaan leren en dat heeft hij gedaan. Hij werd zelf kapitein. Hij ging met zijn
boot en matrozen maar elke keer moesten ze langs Frankrijk. Duinkerken. Daar was
iedereen bang voor maar Michiel niet.
Hij zei dat de matrozen de zeilen zo strak mogelijk moesten doen en dat deden ze.
Toen gingen ze heel hard langs Duinkerken. Michiel ging nog een keer op zee en weer
langs Duinkerken. Maar ze deden dure boter op het dek van het schip. En de Fransen
gingen op hun boot maar iedereen gleed uit. Michiel had weer gewonnen en iedereen
was trots op Michiel de Ruyter.

Groep 8

Kennismaking Veluws College Mheenpark.
We werden opgevangen in de aula van de Zilverschoon.
Wij zitten in klas 1MH6, toen die klas werd omgeroepen moesten we
mee met mevr. Owens. We liepen met haar naar de Duizendschoon
(dat is het brugklasgebouw). Toen liepen we naar ons lokaal. En daar
hebben we ons zelf voorgesteld in groepjes. Daarna deden we een
soort bingo. Na de bingo kregen we een plenda, (agenda) en kregen
we een uitleg over volgend jaar.
We kregen ook nog een rondleiding door het gebouw, en moesten we
pasfoto's maken. Toen gingen we terug naar het lokaal 43, en hebben
we nog een beetje gekletst. Daarna mochten we naar huis. We
vonden het erg leuk en hebben veel zin in volgend jaar.

gemaakt door: Tessel & Esmée

Verhaaltje UDO
Wij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school Sprengeloo ( UDO
). Het was super leuk, we hebben een speurtocht gedaan door de hele
school, en een kennismakingsspel dan moest je een qr code scannen met je
telefoon en als hij het niet deed dan moest je jezelf voorstellen, en we hebben
wat lekkers gekregen! Onze docent heet Marieke Pompen, het is een
wiskundedocent, en het is onze mentor.
Na de speurtocht moesten we naar beneden en moesten we pasfoto's
maken, en we hebben na de pasfoto's een ijsje gekregen dat was even
lekker! En het nadeel is dat onze kluisjes op de derde verdieping zaten ik
hoop dat dat verandert, en als we de spullen in de kluisjes hebben gedaan
moeten we weer helemaal naar beneden lopen met een zware tas als je
beneden les hebt.

We zitten met 18 kinderen in de klas en we zitten ook bij elkaar in de klas met
nog een paar andere kinderen die we kennen. En na de zomervakantie
krijgen we gratis boeken om uit te werken, natuurlijk moeten we ook wat
spullen kopen bijv, een agenda! En de tijden gaan natuurlijk veranderden we
moeten van half 9 tot soms half 4 op school blijven, en dat is heel lang vinden
we.
We hebben echt een hele leuke klas we hebben nog geen vrienden gemaakt
maar dat komt nog wel!
Dit was onze kennismakingsdag!
Asime en Michelle

AGENDA
Juli
Wo 6

Juffendag
Afscheidsavond groep 8

Vr 8

Start Zomervakantie! Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Zomervakantie t/m zondag 21 augustus 2022

Augustus
Wo 24

Afscheid juf Elke
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