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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! 

 
Ouderavond visie 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is er op maandagvond 30 maart een 
ouderavond over onze visie. 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 

Belangrijke data 

25 maart Restaurant Ichthus 

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! 

28 april Schoolreis groep 3 t/m 6 Hellendoorn 

30 april Carrousel 

4 t/m 15 mei MEIVAKANTIE! 



 

 

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. 
 
Paasviering 
Op donderdag 2 april is de Paasviering. Dit betekent dat we deze dag stilstaan bij Pasen; het 
(Paas)verhaal, samenzijn en delen met elkaar. De kinderen gaan gewoon van 8.30 tot 14.30 
uur naar school. Het is de bedoeling dat u uw kind, zoals gewoonlijk, eten en drinken voor de 
ochtendpauze meegeeft en lunch (eten en drinken). Het delen met elkaar komt naar voren 
bij het Paasontbijt. In de hal wordt een Paasontbijt georganiseerd voor alle kinderen en 
medewerkers van onze school. Het is de bedoeling dat ieder kind iets meeneemt voor het 
Paasontbijt. Vanaf aanstaande donderdag, 26 maart, hangt er een intekenlijst bij de deur van 
het lokaal van uw kind waarop u kunt aangeven wat uw kind meeneemt voor het ontbijt. Het 
is dus niet de bedoeling om zelf te bedenken wat uw kind meeneemt. 
Dingen die uw kind nodig heeft: 
- Eten en drinken voor de ochtendpauze 
- Bord, beker en bestek (voorzien van naam) 
- 1 product voor het Paasontbijt na overleg met de leerkracht (denkt u hierbij aan extra 

mandjes / bakjes om te kunnen verdelen) 
- Lunch (eten en drinken) voor de middagpauze 
 
Het bord, de beker en het bestek 
(voorzien van naam) kunt u 
uiteraard al eerder dan donderdag 
2 april aan uw kind meegeven 
naar school.  
We kijken uit naar een gezellige 
dag waarin samenzijn en samen 
delen centraal staat. 
 
Guppydag 
Op woensdag 15 april van 10.30 uur tot 12.00 uur is onze guppydag! Kinderen tussen ca. 3 
tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen deze ochtend de gelegenheid om kennis te 
maken met onze school, ons team en ons onderwijs. Er wordt voor een leuke invulling van 

het uurtje gezorgd voor zowel de kinderen als de 
ouder(s)/verzorger(s). Bent u iemand met een kind tussen de 3 
en 4 jaar en wilt u, geheel vrijblijvend, een kijkje nemen bij ons 
op school? Dat kan; we hopen u te zien op woensdag 15 april.  
Als u mensen kent met een kind tussen 3 en 4 jaar, wilt u hen 
dan attent maken op deze speciale guppydag? 
 

Restaurant Ichthus 
De eerste twee avonden van ons Restaurant zitten erop en wat een succes! We kijken terug 
op twee avonden vol gezelligheid en lekker eten. Onze koks, gastheren, gastvrouwen en 
obers straalden van trots en enthousiasme. De medewerkers van het Wapen van Markelo 
hebben ontzettend hard gewerkt en de ouders, familie, belangstellenden en leerkrachten 
hebben genoten. Op woensdag 18 maart kwam Marjan Noteboom van Maarkelsnieuws om 
prachtige foto’s te maken. Hieronder ziet u er een paar van. En dan hebben we aankomende 



 

 

woensdag alweer de laatste avond waarop Restaurant Ichthus open gaat. We hopen deze 
avond ook iemand van de Tubantia te mogen verwelkomen. We gaan voor een spetterend 
einde van dit geweldig geslaagde project!  
 

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 

 

     
 

     
 
Miniconcert groep 6 
Groep 6 liet de lippen trillen, aanspannen en juist weer ontspannen...zonder mondstuk, met 
mondstuk...en daarna op een van de koperen blaasinstrumenten: de trompet, de hoorn, de 
bugel, de bariton of de trombone. Best moeilijk en daarom zijn we enorm trots dat ze na 6 
lessen een echt liedje konden spelen! De Instrumentencarrousel werd afgesloten met de 
uitreiking van een echt diploma met een handtekening van alle betrokken docenten van de 
muziekschool! Ook mogen de leerlingen nog 4 lessen bijwonen van de Fanfare. We hopen 
volgend jaar weer mee te doen! 
       
 



 

 

      

 
Basisopleiding: 21st century skills in het onderwijs.  “Leren in de 21e eeuw” 
Juf Inge Hengeveld en juf Hermien Ganzevles zijn naar een aantal studiedagen geweest in 
Utrecht over het thema: Hoe leren kinderen in de 21e eeuw en welke vaardigheden hebben 
deze kinderen nodig om straks goed te kunnen functioneren in de samenleving. Een heel 
interessant onderwerp. Met ongeveer 25 leerkrachten uit het basisonderwijs, maar ook uit 
het voortgezet onderwijs zijn we aan de slag gegaan met bovengenoemd thema. 
Wat zijn de 21st century skills? Er worden vijf vaardigheden onderscheiden: 
- Vaardigheid: Kennisconstructie 
- Vaardigheid: ICT gebruik voor het leren 
- Vaardigheid: Probleemoplossend denken en creativiteit 
- Vaardigheid: Samenwerking 
- Vaardigheid: Planmatig werken 
 
Kinderen leren niet alleen op school of uit leerboeken. Dat wisten wij natuurlijk allang.  
Mede door de opkomst van de informatie en communicatietechnologie (ICT) is kennis overal 
en altijd voorhanden. Kinderen zijn niet anders gewend en leren hier spelenderwijs mee 
omgaan. Door samen een probleem op te lossen, taken te verdelen, gebruik te maken van 
elkaars talenten en door hulp te vragen aan deskundigen, komen kinderen tot creatieve 
oplossingen en kunnen ze nieuwe informatie toevoegen aan wat ze al wisten.  
We hebben geleerd leerarrangementen samen te stellen, waarin de kinderen de 
mogelijkheid krijgen de 21st century skills 
optimaal te ontwikkelen en zijn hier ook direct 
in de klas mee aan het werk gegaan. In 
vergelijking met de andere scholen kwamen wij 
tot de ontdekking dat wij door de projecten 
waarmee wij werken op basis van de 
Meervoudige Intelligenties al op de goede weg 
zijn. 
In groep 4/5 zijn we aan het werk gegaan met 
de moestuin. De kinderen hebben de opdracht 
gekregen dat zij dit schooljaar verantwoordelijk 
zijn voor onze schooltuin. De kinderen werden 
de volgende vragen voorgelegd: Hoe leg je een 
moestuin aan? Hoe verzorg je een moestuin 
zodat de plantjes goed kunnen groeien?  



 

 

Geweldig om te zien hoe de kinderen met elkaar overleggen. Ze kwamen er al snel achter 
dat ze hulp nodig hadden van ouders. ‘Spitten is toch wel een hele zware klus.’ Ze hebben 
samen een brief opgesteld met een hulpvraag. Deze is gemaild naar de ouders. Het werd ook 
snel duidelijk dat je toch wel bepaalde kennis nodig hebt van verschillende groenteplanten 
en dat je moet weten hoe je deze kennis kunt vinden in boeken, op internet of via 
deskundigen, in dit geval de vaders en moeders. Tijdens dit project werken we ook samen 
met een basisschool uit Lichtenvoorde. Door middel van een PowerPoint helpen de kinderen 
elkaar en wisselen ze informatie uit over de moestuin. Het is de bedoeling dat we straks 
patat kunnen maken van onze eigen aardappelen met daarbij een overheerlijke 
groentesalade. Maar……. dit vraagt nog wel wat werk en vooral geduld!    
 
Carrousel 2015 
Dit jaar wordt de jaarlijkse, door de Ouderraad georganiseerde Carrousel, gehouden op 
donderdag 30 april van 17.00 uur tot 19.30 uur. De kids kunnen o.a. ranja melken uit een 
koe, er is een cool voetbalspel en dit jaar is er een echte Muziek Bingo. En natuurlijk zijn er 
nog veel meer gave spelletjes. Voor iedereen is er iets leuks! 
 
Naast een aantal activiteiten is een vast onderdeel van de Carrousel ‘het Rad van Fortuin’. 
Ook dit jaar vragen wij om uw medewerking. We zouden het namelijk leuk vinden als de 
kinderen zelf prijzen inbrengen voor het rad. Deze ingebrachte spullen krijgen dan via het 
rad van fortuin een nieuwe eigenaar. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de school.  
Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe spullen, bijvoorbeeld (huishoudelijke) artikelen, zoals 
serviesgoed, (nieuwe) huishoudelijke apparaten, leuke  woonaccessoires. Wellicht zijn staan 
er nog zaken in de kast afkomstig uit een kerstpakket die door u niet gebruikt worden. Voor 
de creatieveling onder ons: zelfgemaakte creaties zijn ook van harte welkom! 
Aan deze inbrengactie zijn echter wel een paar spelregels verbonden. Zo willen we GEEN 
speelgoed hebben en de spullen moeten nieuw zijn. Dus kijk uw kasten, schuur en zolder na 
en laat uw kind het meebrengen naar school. 
U kunt de spullen inleveren op school vanaf dinsdag 7 april t/m vrijdag 10 april. 
 
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers om te helpen tijdens de Carrousel. Ook oud-leerlingen 
nodigen wij van harte uit om ons te ondersteunen als vrijwilliger. Stuur een mail naar: 
gertiabrinkman@hotmail.com Zet erbij of je wilt helpen van 17.00 uur tot 18.15 uur of van 
18.15 uur tot 19.30 uur.  
 
Graag zien we jullie op donderdag 30 april 2014. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom! 
 

Namens het team, de OR en de MR,  

Michèle Kraal - Directeur Basisschool Ichthus 

 

 

 

 

 

 

Twitter     Facebook    Website 

IchthusMarkelo    Basisschool Ichthus Markelo  www.ichthusmarkelo.nl 

mailto:gertiabrinkman@hotmail.com
http://www.ichthusmarkelo.nl/

