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Beste ouders/verzorgers,
Vanwege de staking morgen ontvangt u de maandbrief een dag eerder dan op de kalender
vermeld staat.
Dinsdag 7 januari hebben we allemaal een frisse start mogen maken met in de pauze een
heerlijke oliebol. Genoeg energie om de maand januari mee te starten.
De afgelopen weken hebben de kinderen alweer hard gewerkt, zo hebben ze bijvoorbeeld
de CITO’S gemaakt van midden januari.
De resultaten kunt u lezen in Parnassys.
Na de voorjaarsvakantie zult u door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek
over het welbevinden van uw kind en de gerealiseerde resultaten.
Vandaag is het de laatste werkdag van juf Rachael. Vanaf volgende week mag ze heerlijk van
haar verlof gaan genieten. We zien heel graag het geboortekaartje van de baby tegemoet!
Gelukkig hebben we vervanging gevonden. Juf Sophie zal op maandag en dinsdag in groep 7
werken en meester Paul op woensdag, donderdag en vrijdag.
Meester Paul is een nieuw gezicht binnen de school en bij deze wensen we hem een warm
welkom en veel werkplezier toe.
Verder zijn we ook blij dat meester Tobias weer bij ons. Begin januari is hij geopereerd aan
zijn arm. Heel langzaam mag hij weer beginnen met werken, maar moet het nog wel rustig
aan doen van de artsen. Beterschap en hopelijk een spoedig volledig herstel!
We wensen u veel leesplezier!
Team De Ichthus.

Trefwoord
In de maand februari gaan de verhalen over zorgen.
Waar maak jij je zorgen over? En zorg jij weleens voor iemand?
Zorgen voor anderen is niet altijd vanzelfsprekend en niet altijd makkelijk.
Terwijl het wel een recht is om zorg te krijgen. In de verhalen van vandaag
gekoppeld aan de verhalen uit de bijbel gaan de kinderen daar over
nadenken en met elkaar in gesprek.

Nieuwe leesboeken voor in de bibliotheek

Samen maken we lezen leuker!
Op het leerplein van de bovenbouw kun je er niet om heen!
Daar staan zo’n 75 nieuwe leesboeken voor De Ichthus.
Een deel van de opbrengst van de actie Kinderpostzegels mocht lokaal worden besteed. Een
mogelijkheid was het aanschaffen van een kinderboekenpakket voor de schoolbibliotheek.
We hebben een pakket van zo’n 25 boeken ontvangen.
De overige boeken hebben we onder andere kunnen kopen doordat onze schoolbibliotheek
goed wordt bezocht door onze leerlingen. Mede dankzij onze onvolprezen
bibliotheekouders mochten we van De Nieuwe Bibliotheek 25 nieuwe boeken kopen.
Daarnaast was er een gedeelte van het bibliotheekbudget over waardoor we zelfs nog eens
25 boeken konden aanschaffen.
Alle boeken krijgen een plaats in onze schoolbibliotheek.
Om iedereen met de boeken kennis te laten maken organiseren we van de
Voorjaarsvakantie tot en met de Zomervakantie een leescompetitie. We dagen iedereen uit
om zoveel mogelijk kinderboeken te lezen en aan te tonen dat de boeken ook echt zijn
gelezen. Iedere deelnemer ontvangt een overzicht van de boeken waaruit kan worden
gekozen.
Meer informatie volgt na de Voorjaarsvakantie.

Bericht vanuit de MR
Beste ouders/verzorgers
De afgelopen maanden is er veel wateroverlast geweest. Zowel op het plein als op het dak.
Er was ook lekkage in de school. Heel vervelend voor jullie als ouders, maar zeker ook voor
de kinderen. Inmiddels is het dakleer van de school vervangen en is een deel van de
waterafvoer vervangen waardoor het probleem grotendeels is opgelost. Ook de gevolgen
van waterschade in de school zullen nog worden aangepakt. We zijn als MR blij met dit
resultaat, zeker omdat we er aardig druk op hebben gezet, om in samenwerking met de
directie snel tot een oplossing te komen.

Een ander probleem waar we ons hard voor hebben gemaakt, is een oplossing voor de
jongenstoiletten in de bovenbouw. Deze waren constant verstopt doordat er te veel wcpapier in werd gedaan. Inmiddels zijn de toiletten verdeeld over de groepen en kinderen
melden het goed als er problemen zijn. Na contact met de gemeente is er toegezegd dat er
nieuwe jongenstoiletten zullen worden geplaatst.
Het is fijn om te merken dat de MR-vergaderingen vlot verlopen en dat er onderling goede
communicatie is. Zo kunnen we belangrijke onderwerpen goed bespreken en nadenken over
oplossingen. Als u problemen over schoolzaken tegenkomt, aarzel niet om ons te
benaderen. Dit kan door ons persoonlijk aan te spreken, of door te mailen naar mr@pcbichthus.nl.
Met een vriendelijke groet, namens de MR
Gerrienke Heijkoop (secretaris)

Brief vanuit de JGZ

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere
(voorheen de GGD) ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte
aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En
wat zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en
aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
Vragen die elke ouder wel eens heeft.
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te
vinden. Aan de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het
opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact
tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u
ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet
de enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven.
De cursusdata zijn: 4 en 11 februari, 3-10-17 en 31 maart 2020.
Tijd 9.30-11.30 uur
De cursus wordt gegeven In het GGD gebouw: Boomgaardweg 4, Almere.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen
kantooruren) met JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2).
Wees er snel bij want vol=vol.

