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Welkom 
Er zijn twee nieuwe gezichten bij ons op school! 
Merle Lankhorst is bij ons op school begonnen. Merle zit in 
groep 1 bij juf Tineke en juf Marlein. Merle, heel veel plezier 
in groep 1 en bij ons op school! Milla is bij ons begonnen in 
groep 2 bij juf Inge en juf Wilma! We heten Milla van harte 
welkom bij ons op school. Milla, we wensen je heel veel 
plezier in Markelo en op school. 

 
Wieletjesdag 
Het mooie weer komt er weer aan en dat vieren we vrijdag, morgen, in groep 
1 en 2 met wieletjesdag. De kinderen mogen deze ochtend trekkers, 
rolschaatsen, loopfietsjes, stepjes enz. meenemen naar school voor het 
buitenspelen (geen fietsen)! 
 
 

Belangrijke data 

10 april Wieletjesdag groep 1 en 2 

15 april Guppydag 

21, 22 en 23 april EindCito groep 8 

23 april Kledinginzameling 

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! 

25 mei Tweede Pinksterdag: VRIJ! 

26 t/m 29 mei Avond4daagse 

27 mei Schoolfotograaf 



 

 

Schoolfiets gezocht 
Wij zijn op zoek naar een fiets die onze leerkrachten kunnen 

gebruiken voor het meefietsen naar en van de gym. Heeft u een fiets 

staan die u niet meer gebruikt? Laat het ons weten! Alvast bedankt! 

 
EHBO ouder gezocht 
Wij zijn op zoek naar een ouder die voor ons de EHBO spullen met enige 
regelmaat wil controleren en aanvullen, indien nodig. Wilt u ons helpen en 
af en toe onze EHBO spullen bekijken? Geef dit dan door aan juf 
Jeannette, juf Inge, juf Wilma of juf Willemiek. 
 

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? 
 
Kledinginzameling ReShare 
Op donderdag 23 april houden we weer een kledinginzameling. Met de kledinginzameling 
helpt u onze school, ReShare (het Leger des Heils) en onderstaande groepen. Nu is het 
wellicht leuk om te weten waar de kleding, het textiel en het schoeisel naartoe gaat: 

1. Een gedeelte van de kleding wordt gratis gegeven aan mensen die ze niet kunnen 
betalen. In Nederland, maar ook in het buitenland. Bijvoorbeeld als er ergens een 
ramp heeft plaatsgevonden. Het Leger des Heils heeft altijd een voorraad. 

2. Ook gaat een gedeelte van de kleding naar een tweedehands kledingwinkel van het 
Leger des Heils. Daar wordt het verkocht aan mensen die rondkomen van een 
minimum of gratis verstrekt aan mensen in een crisissituatie. 

3. Tot slot wordt een gedeelte van de 
kleding verkocht. Met de opbrengst van 
deze kleding kunnen we het hulpaanbod 
steunen van het Leger des Heils. Denk 
aan opvang voor tienermoeders en 
daklozen.  

Door kleding in te zamelen willen we, als school, 
ons steentje bijdragen aan de maatschappij. 
Wist u dat u ook gordijnen en knuffels kunt 
inleveren? We ontvangen voor het gewicht 
bovendien een bedrag en dat bedrag komt ten 
goede aan onze school. De moeite waard dus 
om rond de kledinginzameling de kleding, 
textiel, schoeisel en knuffels te verzamelen, die 
u niet meer gebruikt. 
Doet u (weer) mee?! 



 

 

Open dag 
Op woensdag 25 maart was onze open dag. Geïnteresseerde nieuwe ouders waren deze 
ochtend welkom om onze school te bekijken, te snuffelen aan ons onderwijs, met kinderen 
en met ouders te praten en om kennis te maken met een deel van ons team. De kinderen 
van de leerlingenraad hebben geweldig geholpen door de mensen koffie of thee te serveren 
in ons restaurant in de hal. Bedankt jongens en meiden! Ook willen we de ouders van de OR 
bedanken voor hun aanwezigheid. Het was een goed bezochte ochtend met veel 
enthousiaste ouders en een fijne sfeer. 
 
Ouderavond visie 
Op maandagvond 30 maart was de ouderavond over onze visie. Op deze avond vertelde 
onze directeur, Michèle Kraal, iets over onze visie in ontwikkeling in combinatie met de 
nieuwbouw. Daarnaast was er gelegenheid om als ouders / verzorgers input te geven. U 
ontvangt op korte termijn een aparte mail met daarin inhoudelijke zaken omtrent deze 
ouderavond. We vinden het namelijk belangrijk om u als ouders / verzorgers op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen en de dingen waar we als school mee bezig zijn. We kijken 
terug op een interessante avond waarbij geïnteresseerde en betrokken ouders aanwezig 
waren. Bedankt voor de feedback en de input! 
 
Paasontbijt en Paasviering 
Op donderdag 2 april was ons Paasontbijt en de Paasviering. Voordat we aan het ontbijt 
begonnen, hebben de juffen een eiertikwedstrijd gedaan. En wat hebben we gelachen! Juf 
Willemiek en juf Michèle waren zo fanatiek dat beide eieren helemaal stuk gingen. 
Uiteindelijk won juf Miranda de wedstrijd! Ze werd gekroond door juf Inge en ook haar ei 
kreeg een mini kroon. Na de spannende wedstrijd hebben we gezellig met elkaar in de hal 
ontbeten. Na het ontbijt was de viering aan de beurt; we hebben liedjes gezongen, een 
verhaal uitgespeeld en samen een prachtige bloem gemaakt die u kunt vinden in onze hal. 
Kinderen hebben hierbij geschreven waar ze van opbloeien; waar ze blij van worden.  
 

Kookboek Restaurant Ichthus 
U heeft onlangs het Ichthus Kookboek kunnen bestellen. 
Helaas kregen we te horen dat de foto’s en afbeeldingen bij 
het afdrukken te donker worden en kwalitatief niet 
geweldig. We hebben, om die reden, besloten het kookboek 
niet massaal te laten drukken. U heeft deze week een mail 
ontvangen; in de bijlage bij deze mail vindt u het kookboek 
digitaal (in PDF format) n drie delen: de voorkant, het 
binnenwerk en de achterkant. Zo kunt u het kookboek 
uitprinten zoals u het wilt; alleen de recepten die u wilt 
gebruiken, helemaal of wat u maar wilt. U ontvangt van ons 
helaas dus geen gedrukt kookboek. We wensen u heel veel 
plezier met de waanzinnige recepten die in het kookboek 
staan! 

 
Restaurant Ichthus 
Zo zijn we druk met de voorbereidingen voor eigen restaurant en zo zit het er alweer op! We 
kijken terug op drie fantastische avonden vol heerlijk eten, gezelligheid en hardwerkende 
leerlingen! De laatste avond heeft gezorgd voor een bijzonder einde van dit project. Als 



 

 

voorgerecht konden we genieten van de serranoham rolletjes met mozzarella van Sietske uit 
groep 8, als hoofdgerecht kregen we heerlijke penne met kip en broccoli uit de oven van 
Fleur uit groep 5 en als toetje de vrolijke regenboog meringue van Eva uit groep 1.  
En dan hebben we ook nog wat verdiend met het openen van ons restaurant. De opbrengst 
is zo’n €1.250,00! Dit geld kunnen we goed gebruiken voor ICT middelen voor de kinderen 
van onze school. We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit 
project. Ook via deze weg willen we de medewerkers van het Wapen van Markelo, in het 
bijzonder Patrick Vogel, hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid en de geweldige 
samenwerking! Bedankt! 
 

                              
 

Westerbork en Monumentenroute groep 8 
Op 20 maart is groep 8 naar Westerbork geweest. Dit bezoek sloot 
naadloos aan op het lopende project: “2x oorlog”. We begonnen de 
dag in het Museum waar we ten eerste een film te zien kregen over 
een Joodse familie uit Markelo. Vervolgens hebben de kinderen 
rondgelopen in het museum waar ze antwoorden moesten vinden op 
een aantal vragen. ’s Middags zijn we richting de plek gelopen waar het 
voormalig concentratiekamp heeft gestaan. Daar hebben we foto’s 
gezien over hoe het er vroeger uitzag en konden we veel vragen stellen 
aan onze gids.  

 
Op 8 april hebben de kinderen meegedaan aan herdenkingsbijeenkomsten in Holten en 
Markelo. We hebben stilgestaan bij het feit dat wij 
Nederland 70 jaar geleden werden bevrijd van de 
oorlog. Het was een indrukwekkende dag. De dag 
begonnen we bij Elserike en we hebben de voertuigen 
van “Keep them rolling” binnengehaald. Daarna 
gingen we in gele schoolbussen richting Holten waar 
we de ceremonie mochten bijwonen. Tenslotte zijn 
we in Markelo naar de begraafplaats en het 
Beaufortplein het geweest waar de kinderen bloemen 
hebben mogen leggen. 
 
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 deze week inleveren op school 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 
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IchthusMarkelo    Basisschool Ichthus Markelo  www.ichthusmarkelo.nl 
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