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Welkom 
Anthony Zuur is bij ons op school begonnen! Anthony zit in 
groep 1 bij juf Tineke en juf Marlein. Anthony, veel plezier bij 
ons op school! 
 
Nieuwe naam en nieuw logo 
Zoals u wellicht al weet, krijgt onze school een nieuwe naam 

en bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo! Afgelopen woensdag heeft Robert 
Markvoort onze nieuwe schoolnaam en het daarbij behorende logo gepresenteerd aan het 
team. Voorafgaand aan deze presentatie heeft het team een identiteitssessie gehad, onder 
leiding van Robert Markvoort, om uitgebreid te praten over onze kernwaarden en 
kernkwaliteiten. Hij heeft deze input meegenomen naar zijn team en is aan de slag gegaan 
om te komen tot een passende naam en logo. Onze directeur, Michèle Kraal, heeft 
uiteindelijk de naam gekozen en is betrokken geweest bij het proces. Woensdag was een 
spannend moment voor de teamleden van onze school. Iedereen was al geruime tijd 
nieuwsgierig. Het was een inspirerende en geslaagde middag met zeer 
enthousiaste en tevreden leerkrachten! We hebben een naam 
gevonden die helemaal past bij wie we zijn, wie we willen zijn en waar 
we voor staan. Nu is onze nieuwe naam nog top secret maar u hoort 
snel meer want dit is reden tot een groot feest…….. To be continued!  

Belangrijke data 

4 t/m 15 mei MEIVAKANTIE! 

10 mei Moederdag 

18 mei Ronde tafel gesprek MR 

20 mei Groep 1 en 2 lammetjes kijken bij Brent Scholten 

25 mei Tweede Pinksterdag: VRIJ! 

26 t/m 29 mei Avond4daagse 

27 mei Schoolfotograaf 

28 mei Schoolreis groep 1 en 2 Nordhorn 

3 juni Studiedag juffen: VRIJ! 

15 t/m 19 juni Veldtocht 



 

 

Klankbordgroep ouders 
Op maandagvond 30 maart heeft onze directeur, 
Michèle Kraal, op de ouderavond verteld over onze visie. 
U ontvangt hierover ook een aparte nieuwsflits. Tijdens 
de ouderavond is gevraagd of er ouders zijn die ons 
willen versterken in een klankbordgroep. Uiteraard 
speelt de MR ook een belangrijke rol bij deze 
ontwikkelingen. De MR heeft echter een formele rol; 
deze groep mensen heeft rechten. De klankbordgroep 
heeft een meer informeel karakter en heeft juridisch gezien geen rechten. Wij vinden onze 
ouders heel belangrijk en zouden graag feedback en input krijgen op het gebied van onze 
visie maar ook op het gebied van de nieuwbouw die eraan zit te komen. U kijkt vanuit een 
ander perspectief naar onze school, naar onderwijs, naar kinderen etc. en we willen deze 
inzichten graag meenemen in het proces. U kunt dan denken aan onderwerpen als 
‘identiteit’, ‘inrichting nieuwe school’, ‘ouderbetrokkenheid’, ‘educatief partnerschap’. Wij 
willen ook graag van u weten wat u belangrijk vindt voor ons om te behouden. Concreet zal 
het erop neerkomen dat de klankbordgroep een aantal keer bij elkaar komt om actuele 
zaken omtrent visie en nieuwbouw te bespreken. Hoe de bijeenkomsten precies ingevuld 
worden is een zoektocht die we met elkaar aangaan. We hopen voor de zomervakantie de 
eerste bijeenkomst te hebben gehad om de lijnen uit te zetten. Inmiddels hebben zich drie 
ouders aangemeld voor de klankbordgroep. We hopen op een wat grotere groep om input 
te krijgen van zoveel mogelijk verschillende kanten. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u met ons meedenken? Stuur dan een mail naar 
m.kraal@marcantonderwijs.nl  
 
Schoolreis groep 1 en 2 
Op 28 mei gaan de kinderen van groep 1 en 2 met de bus naar de dierentuin in Nordhorn! U 
heeft hierover ook een aparte mail ontvangen. We vertrekken om 8.45 uur vanaf school en 

hopen om 15.00 uur weer op school terug te zijn. 
Wilt u voor 26 mei een kopie van de identiteitskaart, 
het paspoort of de zorgpas inleveren bij de juf van 
uw kind (kopie kan op school gemaakt worden). De 
begeleiding voor het schoolreisje is inmiddels 
geregeld. We zullen in kleine groepjes het park 
verkennen. Daarnaast krijgen de kinderen een 
rondleiding door het park en een lekkere lunch. We 
hebben er zin in! 

 
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. 
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Veldtocht 2015 
Dit jaar zijn wij van 15 t/m 19 juni 2015 van de partij bij de Veldtocht van de CuBaHof. 
CuBaHof is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in 
Hof van Twente. De Veldtocht is een project, waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten en 
amateurs in één week kennis maken met jeugdtheater, beeldend kunstenaars, musici en 
vertellers uit Overijssel. Tijdens de Veldtocht wordt aan de leerlingen een week lang een 
breed aanbod van culturele activiteiten aangeboden. Hierbij is het zelf ervaren en doen een 
belangrijk uitgangspunt. De leerlingen gaan in diverse projecten zelf aan de slag gaan onder 
leiding van een kunstenaar, danser of musicus. Ook ouders, leerkrachten en amateurs uit de 
gemeenschap worden bij de Veldtocht betrokken. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van 
workshops, het geven van workshops, het maken van een voorstelling, etc. 
U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de Veldtocht op 15 juni om 8.45 uur en 
voor de afsluiting op 19 juni om 18.30 uur. Noteer deze data vast in uw agenda. U ontvangt 
uiteraard nog meer informatie over deze momenten. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Dinsdag 28 april was het dan zover: groep 3, 4/5 en 6 gingen op schoolreis naar Hellendoorn! 
Wat een feest! Eerst al met z’n allen in de bus; uitgezwaaid door ouders en kinderen. Toen 
op weg naar Hellendoorn. Ondanks het wat frisse weer hebben de kinderen zich heel goed 
vermaakt in het park. Zelfs de Wildwaterbaan was in trek. Doordat het rustig was in het park 
hoefden de kinderen nergens lang voor te wachten en konden ze heerlijk hun gang gaan. De 
kinderen hebben daarnaast lekker een patatje met snacks gegeten. Kortom: een topdag voor 
iedereen! 
 

     
 
Carrousel 2015 
Op donderdag 30 april was onze Carrousel. En wat een feest was het weer! Door de perfecte 
organisatie van onze OR liep het op rolletjes. De sfeer was gemoedelijk en ongedwongen en 
de zon zorgde ervoor dat het ook buiten heerlijk was. De kinderen konden allerlei 
activiteiten doen, zoals stokken vangen, tattoos zetten (niet echt natuurlijk) en er was zelfs 
een speciale muziekbingo, knutsels van de kinderen werden verkocht en de broodjes 
hamburgers en patatjes waren om te smullen! Ook werden er prachtige prijzen verloot. We 
willen iedereen bedanken voor de gezelligheid. In het bijzonder willen we onze OR bedanken 
voor de moeite en fantastische organisatie: Bedankt! 
 



 

 

Bezoek boerderij familie Ikkink 
De kinderen hebben ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie 
Ikkink. En wat een feest was dat! De kinderen hadden alle ruimte om te spelen maar 
natuurlijk is ook de boerderij zelf goed bekeken! De kinderen kregen uitleg over het bedrijf 
van de familie Ikkink. En het was ook nog eens prachtig weer. Familie Ikkink: bedankt! 
 

     
 

    
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 24 april vierden we op school alvast Koningsdag. De kinderen hebben of genoten 
van een Koningsontbijt of van een Koningslunch. Daarnaast hebben Erica Paalman, moeder 
van Mees, en Sandra Bakker, moeder van Siem en Emke, weer ontzettend hun best gedaan 
om de kinderen een dans aan te leren. Geweldig om te zien en fijn dat het weer ook 
meewerkte! Sandra en Erika: bedankt! De kinderen van de onderbouw hebben hun fiets of 
step prachtig versierd en maakten daarna een Koninklijke tocht door de buurt. 
 

   
 



 

 

Guppydag 
Op woensdag 15 april was onze guppydag! Kinderen tussen ca. 3 tot 4 jaar en hun 
ouder(s)/verzorger(s) kregen deze ochtend de gelegenheid om kennis te maken met onze 
school, ons team en ons onderwijs. We mochten deze ochtend veel enthousiaste ouders en 
kinderen ontvangen. Juf Tineke heeft de ochtend neergezet met het zingen van liedjes, 
spelen in de hoeken en een gymles. De guppy’s konden samen met hun ouder(s) 
kennismaken met onze school. Het was net echt!  
 

    
 
Moederdag 2015 
Dit jaar is het Moederdag op zondag 10 mei! We wensen alle moeders een hele fijne 
Moederdag en hopen dat ze kunnen genieten van een zonnige dag. 
 
MR 
Nog even wat MR info op een rijtje:  
- De vergaderdata voor de volgende vergaderingen zijn: 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)  
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Fijne vakantie 
Maar voor nu wensen we jullie allemaal een hele fijne meivakantie toe. We hopen op veel 
zonnige momenten zodat we lekker kunnen genieten. We kijken uit naar de verhalen die de 
kinderen weer mee naar school nemen. Heel veel plezier! We zien jullie weer op school op 
maandag 18 mei! 
 

 
 

Namens het team, de OR en de MR,  

Michèle Kraal - Directeur Basisschool Ichthus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter     Facebook    Website 

IchthusMarkelo    Basisschool Ichthus Markelo  www.ichthusmarkelo.nl 

http://www.ichthusmarkelo.nl/

