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        NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020 Nummer 02 Datum 04-10-2019 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
Op het moment van schrijven van deze inleiding is het een drukte van belang is het speellokaal waar derde en 
vierde jaars leerlingen van het Ichthus College onze kinderen vertellen over de dieren die ze mee hebben 
genomen. De kinderen hebben ervan genoten! Groep 2 is vandaag ook nog op bezoek geweest bij fietsenmaker 
van Dijk om meer te leren over het vervoersmiddel: de fiets. Hoe mooi om te zien dat kinderen niet alleen leren in 
de klas, maar ook erbuiten in samenwerking met anderen. Het was een bruisende dag vol energie.  
Tegelijkertijd zitten we ook volop in de activiteiten voor de Kinderboekenweek. Als nieuwe directeur kan ik alleen 
maar bewondering hebben voor de kinderen én de leerkrachten die samen zoveel energie en plezier uitstralen. 
We hopen u donderdag 10 oktober bij de afronding van de Boekenweek te mogen ontmoeten.  
Veel leesplezier gewenst! 
 

Kind op Maandag  AGENDA 
Wat wordt het?  
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het 
schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat 
verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En 
hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit 
schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe 
worden ze daarin geholpen door anderen?  
  Week 41 ■ 07/10 - 11/10 
Waar ga je heen? 
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit 
zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede 
verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze 
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag 
kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt. 
 

Week 42/43 ■ 14/10 - 18/10 of 21/10 - 25/10 
Beloofd is beloofd 
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven 
geloven in die belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen 
bij het uitvoeren van zijn belofte?  
 
 

 Donderdag 10 oktober: 
Afsluiting 
Kinderboekenweek 14.30 
uur 
 
Vrijdag 11 oktober: 
Brandoefening 
 
Woensdag 2 oktober tot en 
met 11 oktober: 
Kinderboekenweek 
 
Dinsdag 15 oktober: 
Studiemiddag, de kinderen 
zijn vrij! 
 
Woensdag 16 oktober: 
Schoolreisje groep 3 tm 7 
 
Donderdag 17 oktober: 
Inloopspreekuur Hilda Kalk 
8.30-9.30 uur. 
 
Maandag 21 tot en met 25 
oktober: Herfstvakantie!! 
 
Vrijdag 1 november: 
Nieuwsbrief 3 
 



 
 
 
 

 

 
 
Gouden weken 
	
Alle groepen zitten nog volop in de gouden weken en 
leerkrachten & leerlingen werken samen aan de basis van een 
positieve groep voor het hele schooljaar. Er zijn groepsafspraken 
gemaakt, groepsdoelen (m.b.t. valkuilen) gesteld en dagelijks 
zijn er energizers! Om, naast gesprekjes en kringgesprek, te 
achterhalen of dit het gewenste effect heeft, nemen we de 
komende week vanaf groep 3 de ‘sfeermeter’ af.  
Kinderen geven op 4 onderdelen een cijfer zoals zijzelf e.e.a. 
ervaren en ze mogen tips aan de leerkracht geven. De 
leerkrachten nemen deze gegevens mee én doen hier praktisch 
wat mee tijdens de groepsvorming. 
Mochten hier individueel opvallende dingen naar boven komen, 
dan bespreekt de leerkracht dit 1-op-1 in een kindgesprek. 
 
 
Verkeer-auto’s 
Vanmorgen stond ik om 8.20 uur op het plein en toen viel het mij op dat er erg veel auto’s op de straat, stoep en 
opritten geparkeerd stonden. Nu was het bij het wegbrengen van de kinderen niet zulk mooi weer, dus dit 
verklaart vast het aantal auto’s;-). Maar het zorgde hier en daar voor wat onveilige situaties met kinderen die 
tussen de auto’s door aan het oversteken waren en wat onrust bij de buren omdat er ook voor de opritten 
geparkeerd werd. Nu is de parkeergelegenheid rondom school zeker niet ideaal, maar ik zou u graag willen vragen 
om als het mogelijk is de kinderen met de fiets te brengen en als dit niet mogelijk is, goed te kijken waar u de auto 
parkeert. Wat verderop in de straat is al wat meer ruimte. Houd er rekening mee dat de kinderen die lopend of 
met de fiets komen niet altijd even goed uitkijken en tussen de auto’s doorlopen. Bedankt alvast! 
 

Week 44 ■ 28/10 - 01/11 
Stop! 
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38 
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar 
Abraham onderhandelt met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de 
stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die tien 
rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van vreemdelingenhaat, 
geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
 
Zending 
Het zendingsbedrag, wat de afgelopen maand 
is gespaard door de kinderen; opgehaald en 
geteld door Quinn, Tess, Luc en Cecilia uit 
groep 6 is: €21,80. Op maandag kunnen de 
kinderen hun bijdrage in de spaarpot van hun 
eigen klas doen. Het doel wat we ondersteunen 
is: Zweli foundations. We sparen voor schooluniformen en de organisatie is blij 
met elke gift. Hierbij een aanmoediging om uw kind geld mee te laten nemen, 
zodat we de volgende maand zeker het dubbele bedrag bij elkaar hebben. Met 
spanning wordt er naar een leuke bijdrage uitgekeken. Doet u mee? 
Hierbij de website, om warm te lopen voor dit prachtige project. 
https://zwelifoundation.nl/ 
 

 
Maandag 4 november: 
Maandviering groep 1 en 8 



 
 
 
 

 

 
Kinderboekenweek 
 
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend met een dans op het plein. Komende week zijn 
de kinderen veel aan het lezen en bezig met activiteiten rondom het thema Reizen en Vervoer. Via Parro heeft u 
als het goed is de uitnodiging ontvangen voor donderdag 10 oktober. We hopen dan samen met u de week te 
kunnen afsluiten. Tot dan!  
 
Schoolreisje 
 
Op woensdag 16 oktober gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. We vertrekken om 09.00 uur 
en verwachten om 16.30 uur terug te zijn. De kinderen worden 15 minuten eerder in de klas verwacht; 
we beginnen de dag eventuele laatste mededelingen worden nog gedaan. 
De groepen 3 en 4 gaan naar Julianatoren bij Apeldoorn; de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 gaan naar 
Hellendoorn. Alle kinderen krijgen tussen de middag friet en drinken; daarnaast kan er zelf nog het één 
en ander meegenomen worden. Voor zakgeld noemen we een richtbedrag van €5,00. We hopen op een 
prachtige dag met plezier voor iedereen! 

            
 
Dankwoord 
 
De afgelopen jaren heeft Miranda Oolderink de was voor de school gedaan en daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor! Dank je wel Miranda!  
Linda van der Hulst, Nelleke ter Burg en Trisha Molema hebben aangegeven het stokje van Miranda over 
te nemen en daar zijn we heel blij mee. Bedankt alvast voor jullie hulp en inzet! 
 
Sportpas 
 
Heel Kampen en IJsselmuiden beweegt: bewegen voor iedereen!  
 
Wil uw kind graag sporten maar weet hij of zij niet welke sport het leuk vindt? 
U kan uw kind kennis laten maken met verschillende sporten. Dit kan via 
www.heelkampenbeweegt.nl of via de app Sportpas. Uw kind mag per sport, 3 
keer gratis meedoen en heeft de mogelijkheid om zo meerdere sporten uit te 
proberen. Kijk gauw via de site of de app wat het actuele aanbod is in Kampen 
en IJsselmuiden! In de bijlage de flyer met het nieuwe aanbod. 
 
Week van de opvoeding 
 
Jaarlijks vindt er landelijk de week van de opvoeding plaats. Ook de gemeente Kampen doet hier aan 
mee! Het thema van de week van de opvoeding is ‘Hand in Hand’. Opvoeden doe je niet alleen, maar 
samen ofwel hand in hand met andere ouders of opvoeders. De school, sportvereniging, buren, vrienden 
en familie spelen allemaal een rol in de opvoeding. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties 
samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. In de 



 
 
 
 

 

week van de opvoeding, 7 tot en met 13 oktober a.s. worden er leuke activiteiten georganiseerd door 
verschillende organisaties uit de gemeente Kampen. Op woensdag 9 oktober a.s. is er een middag vol 
activiteiten, deze start om 13.30 uur en vindt plaats bij Kinderboerderij Cantecleer, de Natuurspeelplaats 
en het MFC Korteweg 4. Er is een middag vullend programma. In de bijlage de flyer met extra informatie.  
 
Talentmiddagen 
 
Vorig schooljaar hebben we genoten van de talentmiddagen voor groep 5 tot en met 8. Ook dit jaar 
willen wij weer beginnen met de talentmiddagen, maar nu met alle groepen. Graag willen we samen met 
u bouwen aan de talentmiddagen! Want met uw hulp kunnen we ook echt iets moois neerzetten. U kunt 
denken aan de volgende zaken: knutselen, tekenen en schilderen, techniek, sport, muziek, koken, etc. In 
de periode van 28 oktober tot en met 21 november willen wij op de dinsdag OF donderdagmiddag drie 
keer een talentmiddag organiseren. Wij willen inventariseren op welke dag de meeste ouders kunnen, 
zodat we kunnen kiezen welke dag het meest geschikt is: de dinsdag of de donderdagmiddag. Heeft u 
een talent en wilt u dat graag delen met de leerlingen van de Rehobothschool? Dan zijn wij daar erg blij 
mee! U kunt uw beschikbaarheid voor deze periode aangeven bij n.kroezen@iriskampen.nl. Graag voor 
maandag 7 oktober. 
 
Sinterklaas 
 
Het duurt nog even, maar we willen al wel graag een keer noemen dat op 5 december er een 
continurooster zal zijn voor de groepen 3 tot en met 8. De kleuters zijn ’s middags vrij!  
 
 
 
 
 
 
 
 

In de bijlagen informatie van/over: Heel Kampen Beweegt, Open Hof, Bibliotheek en 
Week van de opvoeding.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door (scroll naar beneden voor de 
bijlagen): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Biebnieuws 2. Kinderboekenweek 
 

 

 
Het is weer Kinderboekenweek! Van 2 tot en met 13 oktober zijn er in het hele land activiteiten 
rondom kinderboeken. Met dit jaar extra aandacht voor boeken die passen bij het thema “Reis mee! 
voertuigen”. Met het thema gaan we op reis in kinderboeken. Het gaat nu niet om de plek waar je 
naar toe gaat, maar om het vervoer erheen. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt.    
 
De maand oktober is ook de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van deze boekenmaand 
sluit aan op dat van de Kinderboekenweek en is dit jaar: “Op reis”. 
   
Leuk om te weten 

9 Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar een nieuw lied met een dans die 
past bij het thema van de Kinderboekenweek. De Talentgroep van 
RKDOS uit Kampen maakte bij dit themalied een mooie videoclip in onze 
bibliotheek.  

9 De Kinderboekenweek is een mooi moment om met je kind naar de 
boekwinkel te gaan. Je krijgt, bij aankoop van minimaal 10 euro aan 
kinderboeken, het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is dat 
Haaientanden, geschreven door Anna Woltz.  

9 Voor €7,25 koop je voor de jonge kinderen het prentenboek van de 
Kinderboekenweek. Dat is nu André het astronautje van André Kuipers.  

9 De Kinderboekenweek wordt landelijk feestelijk geopend met het 
kinderboekenbal en het bekend maken van de Gouden Griffel (mooiste 
verhaal). 

 
Wat is er te doen in de bieb? 

9 Op woensdagmiddag 2 oktober om 14.00 uur is er het kinderboekenweekfeest met als thema 
‘Reis mee! Voertuigen’ in de Stadskazerne.  

9 Op woensdagmiddag 9 oktober vanaf 13.30 uur is er kinderboekenverkoop in IJsselmuiden. 
9 Op zaterdagmiddag 12 oktober om 15.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met de 

theatervoorstelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van Goochelaar Jan in de Stadskazerne.  
 
Welkom! Kijk voor meer informatie op onze website.   
 
 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:  
volg ons op Facebook. Op Instagram vindt u boekentips van onze leesconsulenten. Weten 
wat er in de Bibliotheek Kampen gebeurt? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. 
 



 
 
 
 

 
 

Familiedienst 
met aandacht voor 

mensen met een beperking 
in het ‘Open Hof’ in Kampen 

 

 

 
Datum:  Zondag 13 oktober 2019 
 
Aanvang:  9.30 uur 
 
Plaats:  Kerkgebouw ‘Open Hof’, 
   Lelystraat 49 in Kampen 
 
Info:   ds. Kasper Jager 
   (ds.jager@openhofkampen.nl)

 
Thema:  “Zingen maakt blij” 
Dominee: Kasper Jager 
Koor:  EigenWijs 

o.l.v. Elsbeth Huls 
 
Op zondagmorgen 13 oktober zal in Open Hof een familiedienst 
worden gehouden met bijzondere aandacht voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ds. Kasper Jager gaat voor in deze dienst 
met als thema ‘Zingen maakt blij’. 
 

Het koor ‘EigenWijs’ uit Kampen zingt mee in deze dienst. Dit is een 
leuk en vrolijk koor voor mensen met een verstandelijke beperking 
onder leiding van dirigente Elsbeth Huls. 
 

Jij komt toch ook naar deze familiedienst in Open Hof? De dienst 
begint om 9.30 uur. Van harte uitgenodigd en welkom! 
 
 
 
Jij komt toch ook ??? 

 
 



 
 
 
 

 
 

  

3,10,17,31 okt, 7,14 nov 2019 
 
18:00 uur tot 19:00 uur 
 
Erfgenamestraat 1a, 8271 TT 
 
€1,50 (voor 6 keer) 
 
www.heelkampenbeweegt.nl 

2 en 9 oktober 2019 
 
13:30 uur tot 15:00 uur 
 
Vloeddijk 38 
 
Gratis 
 
Niet opgeven, vrije inloop 
Info:www.heelkampenbeweegt.nl 

groep 
1 & 2 

Muzikale speeltuin 

3, 10 en 17 oktober 
 
16:30 uur tot 17:30 uur 
 
Erfgenamestraat 1, 8271 TT  
 
Gratis 
 
www.heelkampenbeweegt.nl/ 

groep 
2-5 

Sportpark Hagenbroek, 8264 PC 
 
Gratis 
 
Niet opgeven, vrije inloop 
Info:www.heelkampenbeweegt.nl 
 
 

      Kleutergym IJGV 

     Twirlen/Majorette Sportinstuif Hagenbroek 
 

22 oktober 2019 
 
10:00 uur tot 12:30 uur 
 

Activiteiten oktober 
groep 

3 t/m 8 
 
 

groep 
1 t/m 8 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN: 

 

 

 

 

WOENSDAG 9 OKTOBER 

Wil je andere ouders en kinderen 
ontmoeten tijdens een sport-, kook- 

of muzikale activiteit?  
 

Wil je een leuke middag met je kind/
kleinkind/oppaskind?  

 
Wees welkom bij onderstaande 

activiteiten op: 

 
Wat       Waar      Tijdstip 
 

Voorleesmoment hooizolder  (2- 8 jaar)  Kinderboerderij Cantecleer   13.30-14.15 
Kom gezellig tussen de hooibalen luisteren naar een mooi verhaal 
 

Interactieve bijeenkomst Positief Opvoeden MFC Korteweg 4    13.30-14.30 

Informatie over hoe je positief kunt opvoeden en ervaringen met elkaar delen    14.30-15.30 
            

Samen Bakken     Kinderboerderij Cantecleer   14.00-16.00 
Ouders uit verschillende culturen helpen jullie om lekkere koekjes en hapjes te maken 
 

Werelddansgroep     MFC Korteweg 4    14.00-16.00 
Ervaar het cultureel dansen door met je (klein) kind mee te doen 
 

Muzikale soep  (vanaf 4 jaar en ouders)  MFC Korteweg 4    15.30-16.30 

Een vleugje ritme, een onsje muzieknoten en melodische vermicelli. Sluit gezellig aan!   16.30-17.30 
 

Bootcamp jongeren 10+    Natuurspeelplaats    15.00-17.30 
Zin in een sportieve uitdaging? Kom samen naar  de bootcamp! 
 

Escaperoomcaravan 9+    Kinderboerderij Cantecleer   15.00-16.30 
Lukt het jou om uit de escaperoom te komen? Ontdekt het zelf! 
 

Alle activiteiten zijn kosteloos. 


