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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Komende zondag is de eerste Adventszondag. Advent is een periode van
uitzien naar het Licht en licht in deze donkere periode. Alleen is voor veel
mensen deze periode overtrokken door een schaduw van de
omstandigheden waarin we nu met elkaar leven.
Voor veel mensen is de spreuk, die hiernaast te lezen is, een houvast.
Laten we daarom als kinderen, ouders en collega’s elkaar tot een
lichtpuntje zijn in deze donkere dagen voor kerst. Dat willen we o.a. gaan
doen door met elkaar voedsel in te zamelen voor Voedselbank Schiedam.

De afgelopen periode hebben we twee jubilea mogen vieren op Kethel.
Juffrouw Greetje was in september 40 jaar in dienst en juffrouw
Marjolein is dit jaar 25 jaar in dienst van het onderwijs. Dat is een
prachtige prestatie. We hebben beide jubilea naar de wens van de collega
gevierd. Ik ben er trots op dat we ook zulke goede ervaren leerkrachten in ons team hebben werken!

Vanaf januari hoop ik iedere woensdag studieverlof op te nemen. Juffrouw Sara neemt die dag dan de
directietaken waar.
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Sinterklaas
Sinterklaas is nu al ruim een week in Nederland en wij kijken met de leerlingen dagelijks het
Sinterklaasjournaal. Hierin is te zien dat er op vele plekken in Nederland diverse klassen, woonkamers
en winkels overhoop gehaald worden. Zo ook op Kethel! Afgelopen week was het boven op de gang een
chaos, de dag erna in de kleuterhal en vervolgens beneden in de gang. Wat is er aan de hand?

Donderdag 24 november mogen de leerlingen een schoen meenemen naar school om neer te zetten in
de klas. Hopelijk komt er ondanks het pietentekort een piet langs om er iets in te doen.
Het tekort aan decoratie pieten is opgelost door de oudercommissie. Zij hebben de school in de
Sinterklaassfeer gebracht. Het is weer heerlijk gezellig. Namens Sinterklaas en school bedankt hiervoor.



Op maandag 5 december komt Sinterklaas op school. Het is de bedoeling dat hij om half negen
aankomt. Alle leerlingen, dus ook de kinderen van de schoolwoningen, zijn uitgenodigd om zijn
aankomst te vieren op de hoofdlocatie. Zorg ervoor dat iedereen ruim op tijd op het schoolplein is! Sint
wil echt om half negen beginnen. Wanneer de Sint aan zijn ronde gaat beginnen in de school, fietsen de
leerlingen van de schoolwoningen terug om aan de surprises te beginnen.

Houdt u Parro in de gaten voor verdere informatie of specifieke informatie per groep.
Groetjes van het Sinterklaasteam.

Kerst
Dit jaar willen we weer traditiegetrouw de kerstviering in de dorpskerk van Kethel houden. De viering
begint om half 6 in de kerk. De kinderen worden om 17:00 op school verwacht. Het thema van de
viering is: ‘Klein beginnen.’ Naast het kerstverhaal uit de Bijbel zullen ook de woorden: ‘vrede,
eerlijkheid, trouw en gelijkheid’ centraal staan.
De viering is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2028-Protestantse-Gemeente-Kethel-te-Schiedam

Na de viering vragen we alle ouders met een lichtje langs de route van de kerk naar
school te staan.
Zo pakken we deze traditie na 3 jaar afwezigheid weer op.
De kinderen zullen ongeveer om half 7 weer richting de school lopen.

Naast de viering willen we ook een actie organiseren voor mensen en kinderen die het minder hebben.
Daarom organiseren we van dinsdag  6 tot en met dinsdag 20 december een voedselbankactie.
Iedereen mag dan lang houdbaar eten inleveren. Op de hoofdlocatie kan dit voor het directiekantoor en
op de schoolwoningen in de schatkamer.

Ook doen we mee aan de kerstkaartenactie voor het Nationaal Ouderenfonds. Op deze manier krijgen
‘vergeten’ ouderen een klein lichtpuntje door middel van een kaart.

Naast de twee bovengenoemde acties, doen we op woensdag 14 december
mee aan de ‘foute’ (kerst) truiendag van ‘Save the children.’

Ten slotte zijn er in de aanloop naar het kerstfeest ook nog twee verrassingen
voor de kinderen, maar daarover hopen wij u via Parro te informeren.

Oproep voor het ‘Kethelorkest’
Er zijn op ons kindcentrum een aantal leerlingen die een muziekinstrument spelen. Het lijkt ons erg leuk
om met de kerstviering een ‘Kethelorkest’ te vormen om een aantal liedjes te laten horen. In de klassen
zullen we binnenkort inventariseren wie het leuk zouden vinden om mee te doen.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2028-Protestantse-Gemeente-Kethel-te-Schiedam


Peuterspeelzaal
Een drukke tijd is aangebroken.
Te beginne met Sint- en Pietplezier!
Ook bij de peuters is het nieuws dat de Sint is aangekomen niet voorbijgegaan.
In de kring vertellen zij dat de Sint en de Pieten niet zijn aangekomen met de boot maar met het
vliegtuig en dat alle cadeautjes kwijt zijn. Als dat maar goed komt….
Ondertussen kleden alle kinderen zich om als Sint of Piet en wordt de tafel gedekt met Sinterklaas
servies in de poppenhoek. De haard staat aan en de kinderen zitten gezellig om de tafel. Sint mag elk
kind 3 kruidnootjes geven en we zingen wat sinterklaasliedjes.
Op een ander moment spelen de Pieten in de cadeauwinkel die we gemaakt hebben. De een koopt een
cadeautje, rekent af bij de kassapiet en laat het inpakken door de inpakpieten.
Er wordt natuurlijk ook geknutseld bij de peuters. En zal Rommelpiet nog komen? Er is elke dag al een
beetje rommel in de school…. maar wie weet?
Druk, druk, druk maar O zo ….. gezellig….

Na het Sinterklaasfeest maken we ons op voor de Kerst.
Een heel ander feest, een andere sfeer. We proberen de rust te hervinden.
Tijdens deze periode versieren we de kerstboom. Alle kinderen mogen er iets in hangen. De kinderen
versieren ook een papieren boom, ster of bal zodat het lokaal er gezellig komt uit te zien met alle
versieringen en natuurlijk alle lichtjes.
In de kring vertellen we, met de beeldjes uit de kerststal, het kerstverhaal en zingen de kerstliedjes.
Tot slot is er de grote kerstviering!
Het wordt een hele fijne tijd!

Opvang
Wij kijken terug op een zeer geslaagde herfstvakantie waarin we met elkaar dieper zijn ingedoken in het
thema ‘het weerbericht’. Zo hebben we onder andere onze eigen regenmeter gemaakt en hebben we
ons eigen weerbericht opgenomen. Tijdens de BSO zijn we volop aan de slag gegaan met het seizoen
herfst! De spinnenwebben van onze zelf gevonden kastanjes en andere herfst creaties zijn ontzettend
leuk geworden!
Donderdag 17-11-22 hebben we een brandoefening gehad op de BSO, belangrijk en leerzaam voor
zowel de Pedagogisch medewerkers als de kinderen. Fijn dat dit goed is gegaan!
Nu duiken we een drukke maar vooral ook ontzettend leuke periode in met sinterklaas in het land en de
kerstvakantie voor de deur!

IKC-raad
Op 2 november j.l. kwam de IKC-raad weer bijeen voor de tweede vergadering van dit schooljaar. Helaas
moesten we afscheid nemen van (juf) Sara. Omdat zij lid is van het MT kan ze vanuit die rol geen lid
meer zijn van de IKC-Raad. Om Sara te bedanken voor haar inzet hebben we haar een mooie bos
bloemen cadeau gedaan. Gelukkig kunnen we melden dat we een hele geschikte vervangster gevonden
hebben in de persoon van (juf) Lenie. Welkom Lenie bij de IKC-raad!

Verder hebben we gesproken over het tevredenheidsonderzoek wat binnenkort gaat plaatsvinden,
openstaande vacatures en de 1e kinderraad die alweer heeft plaatsgevonden. We vinden het geweldig
om te zien dat de kinderraad enthousiast bezig is met diverse belangrijke onderwerpen in en rondom de



school! Binnenkort nodigen we de kinderraad ook uit om samen met de IKC-raad ervaringen uit te
wisselen.

Daarnaast is er gesproken over het schoolbezoek van wethouder Ergin vlak voor de herfstvakantie en
heeft Lenie de IKC-raad meegenomen in de nieuwe leesmethode Blink. De volgende vergadering van de
IKC-raad staat gepland begin december. Heb je vragen of suggesties die de IKC-raad mee moet nemen?
Laat het dan weten via raad@ikckethel.nl

Oudercommissie
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor oudercommissieleden. Tot onze vreugde
hebben een aantal ouders zich aangemeld. We hebben nu in totaal 11 leden, waarvan zelfs één vader.
We kunnen altijd nog extra mensen gebruiken. Dus lijkt het u leuk om te helpen bij de schoolactiviteiten
laten het dan weten door een mail te sturen naar info@ikckethel.nl
Deze periode is de oudercommissie druk bezig met de voorbereidingen voor de Sint en Kerst.

Oproep inschrijving IKC Kethel
IKC Kethel groeit. Om een goede prognose te kunnen maken hebben wij een duidelijk beeld nodig van
de instroom voor de aankomende jaren. Heeft u kinderen die jonger zijn dan 4 jaar en nog niet
ingeschreven op IKC Kethel? Dan vragen wij u om dit z.s.m. te doen.
Via info@ikckethel.nl kunt een aanmeldformulier aanvragen wanneer u deze nog niet ontvangen heeft.
Deze kunt u ook afhalen bij de administratie.

IEP
Het duurt nog even, maar halverwege januari staat het afnemen van de methode onafhankelijke
toetsen weer op het programma. Voorheen waren dit altijd toetsen van CITO.
Vanaf dit jaar gaan we echter starten met het afnemen van de IEP toets. Na gedegen onderzoek en
juiste overwegingen te hebben gemaakt, zijn wij van mening dat deze toetsen beter bij onze visie en het
lesaanbod van ons onderwijs past.
De toetsen brengen in beeld wat de leerling al kan en wat het nog moet leren. Een kind wordt dus niet
afgerekend, maar we kijken naar de ontwikkeling. IEP vergelijkt een leerling vooral met zichzelf en
bekijkt of de leerling gegroeid is. Een landelijk gemiddelde is hierin niet leidend. Samen kijken leerkracht
en leerling naar welke doelen er voor de komende periode gesteld kunnen worden. Zo worden de
leerlingen betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
In januari ontvangt u een ouderbrief geheel over de IEP toets, maar mocht u alvast wat meer willen
weten. Er is ook genoeg informatie op het internet over de IEP te vinden.
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Agenda
Donderdag 24 november Schoen zetten

Maandag 5 december Sinterklaas

Dinsdag 6 december Start voedselbankactie

Woensdag 14 december (kerst) truiendag

Dinsdag 20 december Uiterste inleverdatum voedselbankactie

Donderdag 22 december Kerstviering

Vrijdag 23 december Studiedag 3 (onderwijs is vrij)

Maandag  26 dec t/m vrijdag 6 jan. Kerstvakantie

Woensdag 25 januari Voorleesontbijt

Dinsdag 21 februari Studiedag 4 (onderwijs is vrij)

Vrijdag 24 februari Rapport 1

Met vriendelijke groet,

Team IKC Kethel


