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25 Vierde thema Leefstijl

De weken van januari zijn voorbij gevlogen! Alle leerlingen van groep 3 tot en met
8 zijn getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Wat een
werk hebben juf Ina en meester Joska weer verricht door alle kinderen individueel
twee leestoetsen af te nemen. En wat hebben de kinderen hard gewerkt om weer
te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben!
Voor het team komt er nu een periode van evalueren van toetsen, de groep bespreken met de intern begeleiders, kijken wat goed gegaan is en waar nog extra
op ingezet moet gaan worden en rapporten maken, zodat zij ook met u als ouder/
verzorger in gesprek kunnen over uw kind.
Nog een ruime week en dan kan iedereen van een weekje vakantie genieten. We
wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie!

27 Rapport groepen 3 t/m 7
AGENDA maart
5 Carnaval

7 10-min. gesprekken
12 10-min. gesprekken
19 Bestuursvergadering
31 Zomertijd

Staking
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er op 15 maart een landelijke stakingsdag is in het onderwijs. De FNV en de Aob hebben hiertoe opgeroepen.
Tijdens de vorige acties hadden werknemers en werkgevers zich verenigd in POfront en voerden zij samen actie.
Op dit moment liggen de meningen van de verschillende werkgevers– en werknemersbonden over de actie wat verder uit elkaar. Het bestuur van de Nicolaasschool onderkent het belang van de eisen van de organiserende partijen. Er zijn
ook al enkele goede resultaten behaald, en de overheid is in gesprek met de verschillende partijen over de bekostiging van het onderwijs, breder dan alleen de
salariëring. Naar aanleiding van de oproep is niet besloten om met de hele school
te gaan staken.
Dit betekent dat iedere werknemer op de Nicolaasschool voor zichzelf zal bekijken
of hij of zij zal gaan staken. Staken is een recht van iedere individuele werknemer.
Op dit moment is het duidelijk dat in ieder geval één leerkracht zal gaan staken.
Wij zijn de meningen nog aan het inventariseren. Wij streven ernaar om voor de
voorjaarsvakantie duidelijk te hebben van welke groepen de leerlingen vrij zullen
zijn. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk per email over informeren.

Trefwoord in februari
Soms voel ik me happy.
Ik dans en ik lach.
Dan praat en klets ik
heel de dag.

Soms voel ik me angstig.
Dan zeg ik geen woord.
Ik wil niet dat iemand
mij hoort.

Spreken is heel belangrijk voor mensen. In woorden drukken we onze gevoelens uit, vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat ons boos maakt of verwondert.
Als je het leven gaat bekijken vanuit een thema als spreken dan komen we vanzelf op een diepere betekenis.
Wanneer spreken we met aandacht en hebben we iets zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en
de smartphone met kletspraatjes? Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene woorden
kunnen ons klein maken en angstig. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Ook zonder woorden te gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons hart laten spreken, en onze handen, zoals de
vele vrijwilligers in onze samenleving dat doen. En stille tochten laten zien dat zelfs de stilte van het zwijgen
sprekend kan zijn.
In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over zichzelf als iemand die
woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker. Woorden van bemoediging en hoop. Woorden over
een nieuwe, mooie en eerlijke wereld. Aan sommige mensen zullen zijn woorden niet zijn besteed, maar vele
anderen zullen de woorden oppakken en er iets mee doen. Een mooie uitdaging!

Nicolaasnieuws

Wieltjesweek
De kinderen vinden het erg leuk om in de pauze te spelen met spelmateriaal met wieltjes.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er weer een wieltjesweek in de week van 11 t/m 15 februari.
Voor de groepen 3 en 4 zijn er twee wieltjesdagen in dezelfde week.
Dat zijn de volgende dagen: maandag 11 en vrijdag 15 februari.
De kinderen mogen in deze week/op deze dagen spelmaterialen met wieltjes (skateboard/waveboard/
skeelers/rolschaatsen……..) mee naar school nemen. Het elektrisch hoverboard/oxboard vinden we te kwetsbaar en we vragen u om dit niet mee te geven. Ook crossfietsen mogen niet meegenomen worden. We gaan
ervan uit dat de kinderen kniebeschermers e.d. meenemen.
Ze mogen zowel in de kleine pauze als de grote pauze met de materialen spelen. De spelmaterialen kunnen de
hele week op school blijven zodat kinderen er niet steeds mee op en neer van school naar huis hoeven.
Het gebruik van deze privé materialen is voor eigen risico.
Hopelijk wordt het weer een leuke ‘rollende’ week!

Nieuw op de Nicolaasschool
Wij wensen Sebas (en zijn ouders) veel plezier op de Nicolaasschool.

De ruimte, om te leren, te groeien en te bloeien

Pastoorsdijk 9
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570-621922
www.nicolaasschool.net

Gebruik Parro
We zijn enige tijd geleden begonnen met Parro en het bevalt ons uitstekend. De pilot is omgezet in een vast
abonnement. We hopen dat u het als ouder ook fijn vindt werken.
Er is laatst een mededeling geplaatst binnen Parro met de vraag om de toestemming voor foto- en filmmateriaal
te regelen. Dit kan binnen Parro. Instructies stonden in die mededeling. Mocht u het nog niet gedaan hebben,
dan graag.
Mocht u als ouder nog geen code hebben ontvangen voor Parro, dan kunt u dat regelen via de groepsleerkracht
van uw kind. Let op: u moet voor al uw kinderen apart toegang regelen.

Van de MR
Afgelopen maandag hebben wij als MR onze vierde vergadering van dit schooljaar gehad. Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over het nieuwe schoolplan wat dit schooljaar vorm gegeven wordt. Het schoolplan
wordt geschreven voor de komende vier jaar. Hoe verloopt het proces tot op heden en op welk moment gaan wij
als MR meelezen en meedenken. Naast het schoolplan hebben we gesproken over het ziekteverzuimbeleid en
hoe de school omgaat met vervanging tijdens kortdurende ziekte. Het wordt immers steeds moeilijker een vervangende leerkracht te regelen. Het MT heeft beschreven welke keuzes er gemaakt gaan worden wanneer er
geen vervanging beschikbaar is. Als MR hebben we meegedacht en vragen gesteld waarom en wanneer er bepaalde keuzes worden gemaakt.

Even voorstellen….
Ik ben Hanneke Westervoorde-Reijnen. Op dit moment ben ik werkzaam in groep
1/2 A, ter vervanging van juf Edith. Met een aantal van u heb ik al kennis gemaakt.
Toch zal ik mij nog even kort voorstellen. Ik ben moeder van twee lieve kinderen:
Mees van 6 en Sterre van 2. Samen met mijn man wonen we in Deventer. Ik vind
het heerlijk om creatief bezig te zijn en ben gek op lezen, vooral kinderboeken. In
de afgelopen jaren heb ik al vaker ingevallen op de Nicolaasschool, dit ging meestal
om losse dagen. Nu blijf ik echter voor langere tijd. Ik heb het erg naar mijn zin op
de Nicolaasschool en ga dan ook met veel plezier op donderdag en vrijdag naar
mijn werk.

Van de ouderraad
Januari is weer voorbij en we gaan alweer richting de voorjaarsvakantie. Al was het voorjaar ver te zoeken de
afgelopen weken.
Onze werkgroepen zijn druk in de weer om activiteiten te organiseren voor de kinderen. De voorbereidingen
voor carnaval zijn in volle gang en dat gaat weer een fantastisch feest worden.
Heeft u ook interesse om de ouderraad te komen versterken, meld u zich dan aan op
ouderraad@nicolaasschool.net of woon eens een vergadering bij zodat u een indruk krijgt van wat wij doen.
U bent van harte welkom!
Graag attenderen wij u nog even op de ouderbijdrage. Deze kunt u voldoen door middel van onderstaande link:
https://www.nicolaasschool.net/ouders/31-ouderraad/535-ouderbijdrage
NB: de leerlingen uit groep 8 en de kinderen die na 1 januari 2019 zijn ingestroomd hoeven alleen de ouderbijdrage te betalen (€ 25,00).

De ouderraad wenst iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie.

Vervanging
Zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen en horen, kampt het onderwijs met grote tekorten op het gebied van
personeel, en op het moment dat er een leerkracht uitvalt, is het erg lastig om invallers te vinden. De school
heeft beleid gemaakt als hulpmiddel om keuzes te maken, juist als de nood hoog is en wij tijdelijke maatregelen
moeten nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zijn daarbij het uitgangspunt.
Bij (onverwachte) ziekte of verlof hebben wij een aantal mogelijkheden om leerkrachten te vervangen. Het vervangen van leerkrachten is altijd maatwerk. Wij proberen de duur van de oplossingen altijd te beperken, en zo
snel mogelijk duurzame oplossingen te vinden.
Wij hebben elke dag een leerkracht ambulant, die in het geval van ziekte of verlof een groep les kan geven. Ook
kunnen wij de duo-partner, de onderwijsassistent of een andere leerkracht van de Nicolaasschool vragen om de
afwezige leerkracht te vervangen. Wij hebben daarnaast een kleine invalpool. Andere mogelijkheden zijn een
intern begeleider of een directielid voor de groep. Dit laatste kan maar in beperkte mate, omdat dan hun eigen
werk blijft liggen.
Verder kunnen wij leerlingen verdelen over andere groepen. Als dit voorkomt, informeren wij de ouders zo snel
mogelijk. Tot slot kunnen wij besluiten om een klas (een dagdeel) naar huis te sturen. Deze laatste optie is het
minst wenselijk. Mocht dit voorkomen, dan kiezen wij voor een carrouselmodel, waarbij wij groepen om de
beurt thuis laten, startend bij de jongste leerlingen. Wij informeren ouders altijd voor 19.00 uur ’s avonds,
mocht dit het geval zijn. Wij stemmen dit in het voorkomend geval af met de MR en voor kinderen die niet thuis
kunnen blijven, regelen wij passende opvang, betaald door de ouders.
Bovenstaande maatregelen hebben alle invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op de werkdruk voor teamleden. De Nicolaasschool staat voor kwaliteit van onderwijs en achter de teamleden. Dit betekent dat wij altijd
zowel de belastbaarheid van het team, als de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen meenemen in onze
overwegingen.

Luxe verzuim
In de schoolgids vindt u een beschrijving van redenen voor verlof en extra vakantieaanvragen. Als school mogen wij verlof geven voor een beperkt aantal
redenen. Wij mogen geen verlof geven voor andere redenen dan daar beschreven. M.a.w. de directeur kan en mag geen verlof geven voor extra vakantie of als u de verkeersdrukte wilt vermijden vlak voor een vakantie.

Van de natuurouders
Natuurmonumenten.nl

OERRR mee op wintersafari

2 maart 16.00

Veluwe

Staatsbosbeheer.nl

Vollemaanwandeling door het
Vierhouterbos

2 maart 18.00 tot 20.30

Vierhouten

Staatsbosbeheer.nl

Wildspotten op de Veluwe

2 maart 16.30 tot 19.30

Vierhouten

Staatsbosbeheer.nl

BosKoken

10 maart 07.00 tot 11.00

Nijverdal

IVN.nl

Lente! jeugactiviteit

23 maart 14.00 tot 16.00

Halle

Natuurmonumenten.nl

Nachtwachter op het Enzerinck

23 maart 19.30

Vorden

Staatsbosbeheer.nl

De Grote Vijf Ugchelen

23 maart 15.00 tot 19.00

Ugchelen

Staatsbosbeheer.nl

Seizoenswandeling
Sallandse heuvelrug

24 maart 2019

Nijverdal

Ulebelt.nl

Dierenbloempot maken
met plantje

27 maart 15.00 tot 16.30

Ulebelt Vijfhoek

Geef een kind de vakantie van zijn leven
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen
met andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door
conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen die hij of zij nooit zal vergeten!
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een
vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse
dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al
super. De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de
toekomst.
Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in
deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen
worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht.
Kennismaken
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden?
Dit kan via de website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds)
met Arjan ter Haar: 0523-610197

