Beste ouder(s)/verzorger(s)/belangstellenden,
Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2020/2021. De meest
praktische informatie over de school staat in deze jaarkalender. De
uitgebreide teksten staan op de site en/of in de schoolgids 2020-2021.
Schoolgegevens
CDBS de Ichthus
Meijmawewg 9A
9955 VC Baflo-Rasquert
Telefoon 0595-422704
ichthus@vcpong.nl
www.ichthus.vcpong.nl
Brin nummer 07WQ
Team
Rianne Timmermans, directie (ma (om en om) -di)
Marjolein Wildeboer, locatiecoördinator (ma)
Rie-Janne Loonstra, intern begeleider (di)
Jannie Dijkman, leerkracht groep 1/2 (ma-di-wo (om en om))
Henriët Poot, leerkracht groep 1/2 (wo (om en om)- do-vr)
Anne Hogerdijk, leerkracht groep 3/4 (ma-di en do)
Kirsten Rollema, leerkracht groep 5/6 + 3 wo-vr (ma-vr)
Hannerieke Bolt, leerkracht groep 7/8 + 4 wo-vr (ma-vr)
Gerko Floor, vakleerkracht bewegingsonderwijs (di mi en vr mo)
Karin Ijpema, administratief medewerkster
Anje Bekkema, schoolschoonmaakster

MR- leden:
Oudergeleding:
Mw. I. van Dorp
Mw. A. van der Veen

Personeelsgeleding:
Mw. A. Hogerdijk
Mw. H. Poot

Ouderraad
De ouderraad bestaat is te bereiken via het emailadres:
orichthusbaflo@vcpong.nl
Vertrouwenspersoon
Gezondheidscentrum
Dhr. van der Riet
Hunsingokade 2
Zoutkamp
0595-401300
Schoolbestuur
Onze school valt onder de stichting; Vereniging voor Christelijk Primair
Onderwijs Noord-Groningen (VCPO-NG).
Adres:
Borgweg 46a
9951 BG Winsum
Tel. 0595-44 17 33
e-mail: info@vcpong.nl
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Gymrooster 2020-2021

Onze schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-14.30
08.30-14.30
08.30-12.30
08.30-14.30
08.30-12.30

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein. Om 8.25 uur gaat de
bel en gaan de kinderen naar binnen via de hoofdingang. De lessen starten
om 8.30 uur. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen door hun
ouder(s)/verzorger(s) in de groep worden gebracht.

Gym
Het is voor de veiligheid belangrijk dat kinderen sporten in de juiste
kleding. De kleuters maken vaker gebruik van de gymzaal dan staat
aangegeven in dit schema, daarom vragen wij om een paar gymschoenen
(het liefst met elastiek en voorzien van een naam), een turnpakje of T-shirt
en sportbroekje op school te laten hangen. Wilt u dit in een gymtas doen?
Voor de groepen 3 t/m 8: de jongens dragen een sportbroek met T-shirt en
de meisjes een turnpakje of sportbroek met T-shirt. Verder dragen alle
kinderen stevige gymschoenen met een goede zool.
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dag
dinsdag

tijd
12.30-13.15
13.15-14.00
14.00-14.45

groep
7-8
5-6
3-4

vrijdag

08.30 - 09.15
09.15 – 10.00
10.00-10.45
10.45-11.15

7-8
5-6
3-4
1-2

Het vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-10-2020
19-12-2020
20-02-2021
02-04-2021
27-04-2021
24-04-2021
05-05-2021
13-05-2021
24-05-2021
10-07-2021

18-10-2020
03-01-2021
28-02-2021
05-04-2021
09-05-2021
14-05-2021
22-08-2021

Studiedagen en werkmiddagen (kinderen zijn vrij)
15 september – 7 oktober – 4 februari – 14 juni

Controle op hoofdluis door ouders.
Na iedere vakantie worden op woensdag alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Als hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van de
betreffende kinderen op de hoogte gebracht en vindt er een hercontrole
plaats.

Koffieochtenden
Er zijn dit jaar 5 koffieochtenden met elk een eigen thema. Dit is terug te
vinden in de jaarkalender. De eerste koffieochtend is tevens een
kijkochtend in de klassen.

4

Onderwijsontwikkeling

Visie
Kinderen op de Ichthus houden van uitdagingen, zijn ondernemend en geven
niet snel op. Ze zijn betrokken, kennen hun talenten en uitdagingen en laten
zien wat ze kunnen. Ze zetten de eerste stappen richting een toekomst die
creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap vraagt en waarbij
ze moeten samenwerken en om kunnen gaan met veranderende
omstandigheden.

Schooljaar 2019-2020 hebben wij gebruikt om na te denken over onze visie
en missie. Wat vinden wij belangrijk in onze school en wat willen wij onze
kinderen meegeven. Hieronder leest u het resultaat.
Mission statement CDBS Ichthus:
Groeien doe je samen.

We streven naar educatief partnerschap met ouders. Dat betekent een
wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om optimale
omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen, thuis en op school. Daarom gaan we met elkaar in gesprek en
werken we zoveel mogelijk samen.

Onze missie (waar we voor staan) :
Op de Ichthus geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot
leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld
ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op
een eigen manier. Het is ons streven alle kinderen van de Ichthus te laten
stralen. Wij dagen ze uit te laten zien wat ze kunnen en willen.
Wij creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich
prettig én competent voelen. Dat zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen
leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige individuen die
vol zelfvertrouwen hun weg kiezen. Vragen als;
“wie ben ik;
waar ben ik goed in;
wat wil ik daarmee bereiken? “ staan hierbij centraal.

Op basisschool de Ichthus leren de kinderen om op een positieve,
respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. De school is
een onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk
voor te bereiden op de samenleving en op hun toekomst.

We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders van en met
elkaar leren. De Ichthus wil kinderen stimuleren zich te ontwikkelen tot
creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor
hun omgeving.
Onze kernwaarden
Eigenheid, Inspireren, Balans, Stralen en Verbinden
Deze kernwaarden zijn vertaald naar concreet zichtbaar gedrag binnen onze
school. Iedereen die onderdeel is van onze school*, laten binnen onze school
dit concrete gedrag zichtbaar zien.
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Versiercommissie (nieuwe commissie)
Tijdens de verschillende seizoenen en feesten vinden wij het heel leuk
wanneer dit ook zichtbaar is in de school. De school is immers ons
visitekaartje. Wij zoeken daarom ouders die creatief zijn en het leuk vinden
om onze school te presenteren. Denkt u nu dat past heel goed bij mij
meldt u zich dan vooral aan voor deze commissie bij juf Henriët Poot.

Wat doen de verschillende commissies?
Ouderpanel (nieuwe commissie)
Het ouderpanel is het klankbord van de directie. Het ouderpanel praat met de
directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de visie
en de invoering van nieuwe leersystemen. Het ouderpanel kan zelf ook
onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken. Op dit moment
is er nog geen ouderpanel actief op de Ichthus. Heeft u belangstelling voor
deze commissie meldt u zich dan bij juf Rianne Timmermans. De commissie
vergadert 3 à 4 keer per jaar.

Leerlingenraad
De leerlingen hebben een belangrijke stem op de Ichthus. De
leerlingenraad denkt mee over de inhoud van het onderwijs op de Ichthus.
Zij overleggen met de directie over zaken die de school direct aangaan.
Binnenkort zullen er verkiezingen zijn en zullen de leerlingen uit groep 5, 6,
7 en 8 allemaal 1 kandidaat benoemen.

Medezeggenschapsraad
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR).
Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met
school te maken heeft. Medezeggenschap betekent dat de leerkracht mee
mag denken en praten over zaken op jouw school. En dan gaat het zowel
over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden,
scholing en bijvoorbeeld managementstijl. Ook ouders hebben
medezeggenschap. De medezeggenschap zorgt ervoor dat specifieke
belangen van groepen personeel of andere belanghebbenden expliciet aan
de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben
zowel de medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de hele school, hier
profijt van.

Marciaraad
De Marciaborg heeft ook een raad waarin leerlingen uit de leerlingenraden
van beide scholen zitting in nemen. In dit overleg besluiten we over
activiteiten die bestemd zijn voor de hele Marciaborg. Super leuk natuurlijk
om ook daar betrokken bij te zijn!

Ouderraad
De ouderraad ondersteunt de school bij alle activiteiten die plaats vinden.
Denk aan o.a. ouderavonden, sportdagen, fotograaf. Dit gaat altijd in overleg
en alle hulp is meer dan welkom. Vindt u het leuk om deel te nemen aan de
ouderraad kunt u dit aangeven bij orichthusbaflo@vcpong.nl en uiteraard
ook bij de groepsleerkracht.
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Schoolregels
De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar
ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn regels nodig.
Altijd en overal in en om de school gelden de algemeen geldende
fatsoensnormen en -waarden. Hieronder staan enkele belangrijke basisregels
(onze kapstokregels). Iedere groep heeft daarnaast ook eigen afspraken, die
in het begin van het nieuwe schooljaar samen met de leerlingen worden
opgesteld.

Gedrag in en om de school
Onze drie (Dalton) kapstokregels zijn:
1.
2.
3.

Voor groot en klein zullen we aardig zijn
Binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te
gebruiken morgen

Daarnaast zijn er nog enkele andere regels:
 In de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes praten wij
zachtjes. Leerlingen die naar buiten of binnen gaan, zorgen
ervoor dat zij andere leerlingen, die nog met hun werk bezig zijn,
niet storen.
 Op het plein lopen we naast de fiets.
 In de pauze gaan alle leerlingen naar buiten, behalve bij slecht
weer en bij toestemming van een leerkracht. Verdere
uitzonderingen worden alleen gemaakt voor leerlingen met een
briefje of mededeling van thuis.



Bij kleine moeilijkheden op het plein gaan de leerlingen naar de
(leerkracht)mediatoren. De pleinwacht houdt de mediatoren in de
gaten, mochten zij er niet uitkomen dan helpt de pleinwacht bij het
oplossen.
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SCHOOLAFSPRAKEN
Ouderbijdrage
Voor het gehele jaar
1e kind € 47,50
2e kind: € 37,50
3e kind: € 27,50
4e en volgende kind: gratis

Berichtgeving
Maandelijks wordt een nieuwsbrief verspreid. Daarin worden de actuele
zaken die spelen in de school besproken. In zeer speciale gevallen worden
aparte briefjes verspreid.
Digitaal
Onze school heeft een eigen website. Deze is te bereiken via
www.ichthus.vcpong.nl Op deze site kunt u alle informatie over onze school
vinden. Daarnaast maakt onze school gebruik van Social Schools. Hier
worden door de leerkrachten foto’s en filmpjes gedeeld over de dagelijkse
gang van zaken op school en uitstapjes die we ondernemen. Ook komen via
Social Schools belangrijke mededelingen binnen, zoals uitnodigingen voor
diverse activiteiten en de oudercontactavonden.

Komt uw kind na 1 jan. op school
1e kind € 25,00
2e kind € 20,00
3e kind € 15,00

Gruitendag
Groente + fruit= gruiten. Wij besteden op school aandacht aan gezond
eten. Dit doen we onder andere door op de dinsdag en donderdag
gruitendag te organiseren. Dit betekent dat alle kinderen op deze dagen
iets van groente of fruit mee krijgen naar school (een boterham mag
natuurlijk ook). Alvast bedankt voor uw medewerking. De COOP
ondersteunt de gezonde pauzehap en verzorgt op de woensdag een
gezonde snack voor de kinderen. Dit waarderen wij enorm.

Verlofregeling
Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar moeten naar school. De ouders/
verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente ziet erop toe dat
leerplichtige kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Dit staat
nauwkeurig omschreven in de zgn. leerplichtwet. In deze wet zijn ook de
regels voor verzuim en verlof beschreven.

Verjaardag – Traktatie
Wanneer uw kind jarig is (geweest), mag het zijn/haar eigen groep
trakteren. Denkt u bij de traktatie eens aan iets gezonds. Voor eventuele
aangepaste traktaties voor kinderen met een allergie kunt u bij de
leerkracht terecht.
Het jarige kind ontvangt een verjaardagskaart van school, waarop alle
leerkrachten hun felicitatie schrijven, en een klein cadeautje.
Het kan voor kinderen erg teleurstellend zijn, wanneer ze niet op een
feestje worden uitgenodigd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de
uitnodigingen voor een verjaardagsfeest niet op school uit te delen.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan.
Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze kunt u nalezen op de site of opvragen
bij de directie. Het aanvraagformulier verlof is te verkrijgen bij de directie.
Te laat/ ziek
Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten we een
telefoontje, voor schooltijd.
Samenwerken
Op de Ichthus hechten we waarde aan samenwerking. Kinderen onderling,
maar ook school en ouders. Wij zien ouders als educatieve partners. Ook
de samenwerking tussen andere basisscholen vinden wij belangrijk. Daar
waar de ruimte zich aanbiedt zullen wij er voor kiezen activiteiten in
samenwerking met andere scholen in te zetten.
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Vreedzame school
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale
competentie en democratisch burgerschap voor het (speciaal)
basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in
Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord
en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en
emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school
tot een plezierige plek te maken.
Positief klimaat
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de
leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat
bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam
omgaan met verschillen en conflicten.
De klas en school als oefenplaats
Een belangrijk onderdeel binnen het programma is leerlingmediatie. Op
vreedzame scholen is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Bij ons
op school zijn dat de kinderen van groep 7. Mediatoren leren allerlei
vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.
Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op
school en in de buurt. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor
actief en democratisch burgerschap.
Meer dan een lesmethode
De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma voor
sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit.
Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een
filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.
Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam.
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Belangrijke adressen
Onderwijs informatiepunt:
Internet: www.50tien.nl

GMR
Onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl

Voorzitter:
Secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

GGD
telefonisch spreekuur verpleegkundige: iedere woensdag
van 9.00 – 11.00 u. tel: 050-3674000
telefonisch spreekuur logopedie: tel: 050-3674000
CENTRUM voor JEUGD en GEZIN (CJG)
elke werkdag bereikbaar van 8.00-20.00 uur
tel: 050 3674991
mail: tel.advisering@ggd.groningen.nl
internet: https://centrumvoorjeugdengezin.nl/

R.J. Greven
L. Robbe
L. Leeuw
Fanny Kaper
M. Gerritsen
R. Kauw
M. Sietsema
A. Wiertsema

Het e-mailadres van de GMR is: gmr@vcpong.nl

Directie VCPO Noord-Groningen
Directeur-bestuurder:
Dhr. S. van der Wal (Simon)
Secretariaat:
Mw. A. Vriezema (Agaath)
Mw. M. Wierenga (Melanie)
Stafmedewerkers:
`
Dhr. G. Weitenberg (Gerard) P&O
Mw. M. Smit (Marije)
ICT
Dhr. C. Westerholt (Cor)
Onderwijs
Dhr. J.R. de Vries (Jannes)
Orthopedagoog/gz-psycholoog

Raad van Toezicht
Voorzitter:
R. Nicolai
Leden:
H. Bakker
J. Dusseljee
J. Mulder
Het e-mailadres van de RvT is: rvt@vcpong.nl
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