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Voorstelling groep 4/5 
Vandaag, vrijdagmorgen 6 maart is het dan zover. De kinderen van groep 4/5 verzorgen in 
samenwerking met het Symfonieorkest de voorstelling: Het concert van Rafiq. De kinderen 
zijn hier de afgelopen periode tijdens de muzieklessen van juf Ria druk mee aan het oefenen 
geweest. Het concert vindt plaats in het muziektheater in Enschede en begint om 09:30 uur. 
Gelukkig hebben zich voldoende ouders aangemeld, maar alle ouders zijn van harte welkom.  
 

Open dag 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is op woensdag 25 
maart onze open dag voor ‘nieuwe’ ouders! Deze woensdag is voor 
eventueel toekomstige ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. Als 
u mensen kent met een kind dat voor of in het schooljaar 2015/2016 4 
jaar zal worden, wilt u hen dan attent maken op deze open ochtend? 
Mensen kunnen tussen 9.00 en 12.00 uur langskomen om onze school te 
bekijken, informatie over ons onderwijs te krijgen en om vragen te 
stellen. We ontvangen hen graag! 

Belangrijke data 

11, 18 en 25 maart Restaurant Ichthus 

20 maart Groep 8 naar Westerbork 

25 maart Open dag ‘nieuwe’ ouders 

30 maart Ouderavond visie 

2 april Paasviering 

3 april Goede Vrijdag: VRIJ! 

6 april 2de Paasdag: VRIJ! 

15 april Guppydag 

21, 22 en 23 april EindCito groep 8 

24 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag: VRIJ! 

30 april Carrousel 

4 t/m 15 mei MEIVAKANTIE! 



 

 

Miniconcert groep 6 
Dinsdag 17 maart is de laatste muziekles van de instrumentencarrousel die in het teken 
stond van koperblazers. Ook na deze periode geeft groep 6 een miniconcert! Het 
miniconcert wordt deze keer in de hal opgevoerd, waarbij de kinderen van de andere 
groepen en de ouders van groep 6 als publiek welkom zijn. Het zal weer ongeveer 20 
minuutjes duren. Het concert begint om 10.10 uur en zal rond 10.30 uur zijn afgelopen. De 
ouders van groep 6 ontvangen hier uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging voor, via de 
mail. 
 

       
 
Ouderavond visie 
Dit jaar moet het schoolplan weer geschreven worden. Dit is een vierjarenplan waar in staat 
waar we als school voor staan, wat we beloven en wat onze doelen zijn. Qua timing een 
mooi moment gezien de wisseling van directie afgelopen schooljaar en de aankomende 
nieuwbouw. We zijn, zoals u weet, als team druk bezig met onze visie. Hoe kijken we naar 
kinderen? Hoe kijken we naar onderwijs? Wat betekent dat voor ons leerkrachtgedrag en de 
inrichting van ons onderwijs? Allemaal vragen waar we antwoord op willen krijgen. We 
vinden het belangrijk u als ouders / verzorgers hierover te informeren. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat u zaken met ons kunt delen die voor u en uw kind(eren) belangrijk zijn. 
Vandaar dat we op maandagavond 30 maart een ouderavond hebben gepland. Op deze 
avond zal onze directeur, Michèle Kraal, iets vertellen over onze visie in ontwikkeling in 
combinatie met de nieuwbouw. Daarnaast zal er gelegenheid zijn om als ouders / verzorgers 
uw input te geven. Deze avond is niet bedoeld als vraag – antwoord avond omdat wij ook 
nog niet alle antwoorden hebben. Wij willen u echter informeren over de weg die we 
bewandelen naar onze visie, ideeën etc. We hopen op uw komst zodat we samen kunnen 
toewerken naar nog beter onderwijs voor onze kinderen. U ontvangt uiteraard nog een 
persoonlijke uitnodiging voor onze ouderavond via de mail maar noteer de datum vast in uw 
agenda. 
 

Restaurant Ichthus 
Nog even en dan is het zover… Dan wordt ons eigen Restaurant, 
Restaurant Ichthus, geopend! U kunt dan een 3-gangenmenu in ons 
restaurant eten voor €15,00 per persoon! De drankjes komen daar dan 
nog bij. Van de €15,00 gaat €7,50 naar het Wapen van Markelo en €7,50 
naar ons als school. De drankjes zijn voor het Wapen van Markelo en de 
fooi is voor ons. U kunt op de avond zelf betalen met de pin maar ook 
contant. Restaurant Ichthus is open op 11 maart, 18 maart en op 25 
maart. Kinderen van groep 7/8 zullen helpen in de bediening. Uiteraard 

zult u op elke avond ook leerkrachten treffen. U kunt nog steeds reserveren door een mail te 



 

 

sturen naar W.Lindeboom@marcantonderwijs.nl Geef hierbij aan voor welke datum u wilt 
reserveren, voor hoeveel personen en evt. andere belangrijke zaken. 18 maart zijn we 
helemaal volgeboekt. Wij hebben er zin in! 
  
Menu 11 maart 2015 

Voorgerecht Broccoli Cappuccino Julia Kok – groep 7 

Hoofdgerecht Kip in het jasje Kwin Jaarsma – groep 4 

 Witlof met ham Nienke Janssen – groep 3 

Nagerecht Bastogne parfait met karamelsaus Noah Offenberg – groep 1 

 

Menu 18 maart 2015 

Voorgerecht Ei-bacon muffins Stefan Leferink – groep 7 

Hoofdgerecht Gehaktballen Martien Wilbrink – groep 6 

 Oma’s frieten met haricots verts met spek Jesse Nieuwenhuis – groep 3 

Nagerecht Chocoladepudding Tessa Scheggetman – groep 2 

 

Menu 25 maart 2015 

Voorgerecht Serranoham rolletjes met mozzarella Sietske Haafkes – groep 8 

Hoofdgerecht Penne met kip, broccoli en mozzarella uit 
de oven 

Fleur van Zeijts – groep 5 

Nagerecht Regenboog Meringue Eva Lohuis – groep 1 

 
Kookboek Ichthus 
Zoals we u al eerder hebben laten weten, worden alle recepten die door de kinderen zijn 
ingeleverd, gebundeld in het Ichthus Kookboek. Als u het leuk vindt dit kookboek met zeer 
gevarieerde recepten voor voor-, hoofd- en nagerechten te hebben, dient u deze te 
bestellen. U kunt dat doen door, voor maandag 16 maart, een mail te sturen naar 
W.Lindeboom@marcantonderwijs.nl Het enige wat u hoeft te vermelden is het aantal 
kookboeken dat u wilt reserveren en of u een zwart-wit of kleuren exemplaar wilt. Het 
Ichthus Kookboek zwart-wit kost €7,50 en het Ichthus Kookboek in kleur kost €15,00.  Het 
betalen kunt u doen als u het kookboek ophaalt op school. U krijgt van ons uiteraard een 
bericht als het kookboek voor u klaarligt. 
 
Studiedag onderbouw  
Op vrijdag 20 februari hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 3 een studiedag gehad. Deze 
studiedag is goed besteed door de onderbouwleerkrachten! In de ochtend is er met elkaar 
gesproken over allerlei zaken die betrekking hebben op (het werken in) de onderbouw.  
Er is gesproken over onze visie op het jonge kind: Hoe kijken wij naar jonge kinderen? Wat 
vinden we belangrijk? Wat moet hier zeker in komen te staan? 
Wat betekent dat voor ons onderwijs? Ook het leesproces 
vanaf groep 1 tot en met groep 3 stond op de agenda. Een 
aantal kinderen heeft grote interesse in letters en lezen. 
Vragen die daarbij zijn besproken: Hoe kunnen we de kinderen 
in groep 1 en 2 genoeg uitdaging bieden? Welk materiaal en 
welke methode zijn geschikt? Er is afgesproken meer 
lessen/activiteiten in kleine groepjes doen (de ‘kleine kring’) 
zodat we de activiteit beter kunnen aanpassen op het niveau 
van de kinderen. 
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De komende weken wordt er gewerkt binnen het thema ‘restaurant’. Dit heeft uiteraard te 
maken met het feit dat deze maand Restaurant Ichthus wordt geopend. De kinderen mogen 
dit thema met eigen ideeën komen en deze dan uitwerken. Ze mogen zelf bedenken wat ze 
willen spelen/maken. De leerkrachten zijn van plan aantrekkelijke speelsituaties creëren (het 
liefst met echte materialen; echte borden, pannen, bestek, enz.). Binnen dit thema en de 
speelsituaties worden de leeraspecten geïntegreerd.  Een aantal leerkrachten is gaan kijken 
op basisschool Los hoes in Haaksbergen. Tijdens de studiedag voor de onderbouw is 
besproken wat de betreffende leerkrachten hebben gezien en wat wij met die ideeën 
kunnen/willen.  
Aan het einde van de dag zijn de klassen en de hoeken op de gang aangepakt. Er is meer 
ruimte gemaakt voor de  ‘bouwplaats’ en de constructiehoek op de gang, zodat we in de klas 
ruimte over hebben voor de andere speelhoeken. 
Kortom: een inspirerende en constructieve studiedag!  
 

Rapporten en gesprekken 
In de week voor de vakantie, op 17 en 19 februari, waren de 
10-minutengesprekken. Wij als team hebben de gesprekken 
als positief ervaren. Ook de sfeer in de hal, bij de wachtende 
ouders en teamleden was goed. Mocht u naar aanleiding van 
het gesprek dat u heeft gevoerd met de leerkracht(en) van uw 
kind toch nog vragen of opmerkingen hebben; schroom niet 

en maak een afspraak! Wij zien u graag in de school! 
 
Etalage 
Groep 4/5 heeft een etalage met werkstukken ingericht in Markelo. Het is zeker de moeite 
waard om een kijkje te nemen bij Frederiks aan de Grotestraat. Het thema van de 
werkstukken is ‘Een reis door de tijd’. 

                
 
Lijnbaltoernooi 
Op vrijdag 20 februari was het lijnbaltoernooi voor groep 6 t/m 8 in de Haverkamp. Alle 
basisscholen uit Diepenheim en Markelo deden mee. En wat hebben we toch toppers van 
leerlingen! Groep 6, 7 en 8 hebben de afgelopen maanden hard getraind om er een leuk 
spelletje van kunnen te maken. Dit harde oefenen had resultaat! We zijn flink in de prijzen 
gevallen: Het team van groep 6 is als 3de geëindigd. En het team van groep 7 is als 2de 
geëindigd. Een team van groep 8 is als 1ste geëindigd en het andere team als 3de.  
De sfeer was erg goed en het was leuk om te zien hoe fanatiek de teams aan het spelen 
waren. We zijn trots dat we met onze school zoveel prijzen hebben weten binnen te slepen!  
Hierbij willen we ook alle ouders die zijn wezen kijken bedanken voor de support; top! 



 

 

 

        

 
 

Ouderen Anholtskamp 
Wat een geweldige ochtend hebben we op donderdag 5 maart gehad! We hebben 17 
ouderen van Anholtskamp met hun vrijwillige begeleiders van het Winkel en Wandel project 
van het Rode Kruis, mogen verwelkomen bij ons op school. De ouderen werden door 
leerlingen van groep 7/8 opgehaald. Op school begonnen we uiteraard met koffie en cake. 
Michèle Kraal, onze directeur, heette de mensen van harte welkom. Daarna heeft elke groep 
iets gedaan; groep 1 en 2 zongen Oud-Hollandse liedjes, groep 4/5 deed een toneelstuk, 
groep 6 een poppenkastvoorstelling en groep 3 deelde zelfgemaakte bloemen uit die de 
ouderen mee naar huis konden nemen. Ter afsluiting konden de ouderen onze school 
bekijken. Daarna hebben de kinderen van groep 7/8 de ouderen weer keurig thuis gebracht. 
Geweldig om te zien hoe jong en oud contact maakte met elkaar deze speciale ochtend! 
 

      
 



 

 

Tennisvereniging MTV’65  
Lijkt tennis je een leuke sport en wil je het proberen? Dat kan 
op zaterdagochtend 7 Maart 2015 van 10.15 - 12.00 bij 
MTV'65! Tennisverenging MTV'65 in Markelo organiseert dan 
een inloop. Je krijgt dan gratis les van de tennisleraar Jelle 
Stoker. Dus… trek je sportschoenen aan, neem een 
tennisracket mee en kom met al je broers, zussen, vrienden 
en vriendinnen naar de tennisbaan! Er zijn eventueel een 
paar rackets voor degene die er geen hebben. Schoenen met 
gladde zolen zijn vereist omdat er in de hal getennist wordt.  

Bij vragen, bel één van de leden van de jeugdcommissie: 
Harry Brakels 0547-362432 
Jesper Hondeveld 0547-363122 
Hilde Obdeijn 06-28047786 
Frank Bruinenberg 0547-263505 
Marco Brandse 0547-362551 
 
MR 
Nog even wat MR info op een rijtje:  

- De vergaderdata voor de volgende vergaderingen zijn: 12 maart, 18 mei en 16 juni 
vanaf 19.30 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

- Op 18 mei om 19.00 uur hebben we een ronde tafel bijeenkomst. We willen graag 
weten wat er onder de ouders leeft, dus mocht u ideeën hebben of uw mening willen 
geven over het beleid van de school dan kan dat. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd.  
 

Daarnaast mag u altijd contact opnemen met iemand van de MR. Als MR worden we 
betrokken bij o.a. de begroting, het schoolplan en de plannen van het Multifunctionele 
Centrum waar ook de Ichthus in wordt ondergebracht.  
Mocht u iets willen vragen of melden dan kan dit in 
ieder geval via: 
Henk Schreuder (mail: HenkSchreuder@Eaton.com) 
of 
Monique Brakels (mail: hjbrakels@gmail.com)  
 
Namens het team, de OR en de MR,  
Michèle Kraal - Directeur Basisschool Ichthus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter     Facebook    Website 

IchthusMarkelo    Basisschool Ichthus Markelo  www.ichthusmarkelo.nl 

mailto:HenkSchreuder@Eaton.com
mailto:hjbrakels@gmail.com
http://www.ichthusmarkelo.nl/

