Maart 2019
Beste ouders en verzorgers,

AGENDA maart
5 Carnaval
7 10-min. gesprekken
12 10-min. gesprekken
19 Bestuur en MR vergadering
30 Klussengroep aan het werk
31 Zomertijd
AGENDA april:
5 studiedag kinderen vrij

9 MR vergadering
12 Koningsspelen
16 Bestuursvergadering
19-04 t/m 03-05 MEI-vakantie

Na een fijne vakantie zijn alle groepen weer goed gestart. Deze tweede helft van
het schooljaar, na de toetsen van januari, richten we ons in de groepen op het verbreden en verdiepen van de kennis bij de leerlingen, maar ook op versnellen en
herhalen.
Met het team zijn we bezig om alle toetsscores te analyseren en evalueren. Natuurlijk kijken wij op leerlingniveau, om te weten of elke leerling voldoende vooruit is gegaan. Op basis daarvan beslissen wij welke ondersteuning elk kind nodig
heeft, waar we leerlingen meer los kunnen laten en waar we nog aan moeten werken.
Op groeps– en schoolniveau analyseren wij de opbrengsten om te zien of wij nog
verbeteringen moeten doen in ons aanbod in de groepen en door de hele school.
Over het algemeen scoren onze leerlingen gemiddeld goed op het vakgebied Rekenen en Wiskunde. Met de verschillende clusters zijn we in gesprek over ons aanbod voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Spelling: wat kunnen we van elkaar leren, hoe zorgen we ervoor dat we de methodes goed inzetten en we proberen te kijken of we toe kunnen werken naar schoolnormen en wat zijn die normen
voor onze school dan?
Vier leerkrachten hebben in de afgelopen maand een cursus gedaan bij de IJsselgroep op het gebied van kijken naar de cijfers. Daarnaast zijn vier teamleden bezig
met een masterclass op het gebied van werken met data. Wij willen als school
graag goed afstemmen op de individuele leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften, maar wij willen ook graag onze kwaliteit versterken met behulp van data.
We werken toe naar een nog beter evenwicht in afstemmen op de individuele
leerling en afstemmen op de grote groep en onze gemiddelde leerlingpopulatie. In
de Nieuwsbrief van april zullen wij hier op terugkomen.
Tot de zomervakantie probeert het team drie nieuwe methodes voor wereldoriëntatie uit. Van januari tot de voorjaarsvakantie hebben we met Brandaan, Naut en
Meander gewerkt. Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie is Blink Wereld
aan de beurt. Van de meivakantie tot de zomer testen we Blink Wereld geïntegreerd uit. Alle drie de methodes zijn webbased en besteden aandacht aan de
21ste eeuwse vaardigheden. Met behulp van een kijkwijzer beslissen wij voor de
zomer welke nieuwe methode wij in schooljaar 2019-2020 zullen gaan gebruiken.
Natuurlijk nemen wij het advies van de leerlingenraad hierin mee!

Personeel
Vanaf deze plek willen wij graag Marcella Hegeman en Nienke Faas een heel fijn zwangerschapsverlof toewensen. Wij hebben voor hen goede invallers gevonden, die vanaf 11 maart hun taken over zullen nemen. De ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen die dit aangaat, hebben inmiddels een brief gekregen.

Vacatures Bestuur Nicolaasschool
Na dit schooljaar zullen Marije Bom-Janssen (secretaris) en Arjan te Wierik (voorzitter) afscheid nemen als bestuurslid. Hiermee ontstaan in het bestuur van de Nicolaasschool twee vacatures te weten;
Toezichthoudend bestuurslid, tevens Voorzitter
Toezichthoudend bestuurslid

Het bestuur van de Nicolaasschool bestaat uit vijf toezichthoudende (niet uitvoerende) bestuurders en twee
uitvoerende bestuurders; de directeur-bestuurder en de penningmeester. Samen zorgen we ervoor dat we
onze leerlingen een omgeving bieden waar ze optimaal kunnen leren, bloeien en groeien.
Als niet uitvoerend bestuurslid houd je toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de uitvoerende bestuurders en sta je hen met raad en daad terzijde en fungeer je als klankbord.
Je wordt geacht onbevangen te opereren tegenover de directeur-bestuurder en de collega-bestuursleden en
ten opzichte van zaken die spelen voor/in de organisatie.
Je weet afstand te houden die past bij de interne toezichtfunctie, zonder het overzicht te verliezen.
Om de rol als bestuurslid goed te kunnen uitvoeren zijn de volgende competenties, kennis en ervaringen van
belang:

goede sociale en communicatieve vaardigheden;

affiniteit met/kennis van het (primair) onderwijs en met de primaire doelgroepen;

binding met de grondslag, doelstellingen en strategie van de school;

(bij voorkeur enige) bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;

goed evenwicht tussen afstand houden en betrokkenheid;

onafhankelijk;

kritisch-analytisch oordeelsvermogen met betrekking tot toezicht.
Gezien de achtergronden van de blijvende bestuursleden nodigen we kandidaten met een onderwijsachtergrond en kandidaten met financieel-economische ervaring extra uit te reageren.
Heb je interesse om als voorzitter of algemeen bestuurslid een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling
van de school, laat dit dan weten aan Barbara Schram of per mail aan Arjan te Wierik (tewierika@gmail.com).
Voor meer informatie en vragen over de rol en inhoud van de functie toezichthoudend bestuurslid en/of voorzitter kun je contact opnemen met Arjan te Wierik; tel. 06-11314797 of 0570-611521.

Vanzelfsprekend kun je ook één van de andere bestuursleden (Anne Jager, Susan Nette, Angela Pot, Tamar
Schukkink, Marije Bom-Janssen en Barbara Schram) aanspreken.

Nieuw op de Nicolaasschool
Wij wensen Tijl, Bruno, Janna, en Tygo (en hun 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

Nieuwe aanmeldingen (geboortejaar 2016)

Is uw kind geboren in 2016? Dan heeft u van de gemeente een brochure ontvangen met de aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs. We vragen u het aanmeldingsformulier uit de brochure bij ons in te leveren
en dat in uw omgeving te stimuleren. Het is de enige manier om zicht te krijgen op de instroom volgend jaar.
Dat is voor onze prognoses en meerjarenplannen van groot belang.
Let wel: u dient nog wel een inschrijfformulier van de Nicolaasschool in te vullen voordat uw kind definitief
geplaatst kan worden op school. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie. Kinderen uit Schalkhaar en
broertjes/zusjes van schoolgaande kinderen hebben voorrang bij plaatsing.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Nicolaasnieuws

Van de ouderraad
Het eerste feest van het nieuwe jaar is alweer gevierd.
Prinsessen, superhelden, superschurken, patatjes, tijgers, noem maar op. Het was een bont
gezelschap tijdens het carnaval op school. De dj was er weer om de boel op te zwepen en
natuurlijk was er weer een lekkere traktatie voor iedereen. Het was een geslaagd feestje.
Lijkt het u leuk om ook zulke feestjes te organiseren, dan bent u bij de Ouderraad aan het goede adres. Met
ingang van het volgende schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden, aangezien er een aantal leden afscheid
gaan nemen. Bent u nieuwsgierig welke functies er vrijkomen, neem dan contact op met de ouderraad via
ouderraad@nicolaasschool.net, spreek eens een lid aan op het schoolplein, of kijk in de informatiebrief die u
onlangs heeft ontvangen hoe u in contact kunt komen.
Tot slot willen wij u graag nogmaals attenderen op de betaallink van de ouderbijdrage:
https://www.nicolaasschool.net/ouders/31-ouderraad/535-ouderbijdrage

Trefwoord in maart
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. In maart ronden we het thema ‘spreken’
af. Daarna volgen de thema’s:
Oplossen: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten; Overwinnen; Over de overwinning van het licht op het donker en Weglopen: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid op je
nemen.

Van de natuurouders
De natuurouders houden jullie op de hoogte van de leukste natuur-uitjes in de buurt. Dus: ga er lekker op uit
met de kinderen, er valt genoeg te ontdekken!
Ben jij ook zo enthousiast over de natuur? Wij kunnen wel wat hulp gebruiken! Kom een dagje helpen bij één
van de school-projecten of schrijf je direct in als natuurouder! De tijdsinvestering is een paar (mid)dagen per
jaar. Contactpersoon: Angela Pot, angelabmpot@gmail.com
Datum
10 maart

Activiteit
Op zoek naar voorjaarsbloeiers Hackfort

Plaats
Vorden

Organisatie
Natuurmonumenten

17 maart

Lammetjesdag Veluwe

Ugchelen

Staatsbosbeheer

21 maart

Beleef de maan – Sallandse Heuvelrug

Nijverdal

Staatsbosbeheer

23 maart

Nachtwachter op het Enzerinck

Vorden

Natuurmonumenten

24 maart

Seizoenswandeling Sallandse Heuvelrug

Nijverdal

Staatsbosbeheer

24 maart

Geschiedenis van de (Gorsselse) heide

Eefde

IVN

27 maart

Dierenbloempot maken

Deventer

Ulebelt

29 maart

Vleermuizen van de Duursche Waarden

Den Nul

Staatsbosbeheer

30 maart

Vogels van de Duursche Waarden

Den Nul

Staatsbosbeheer

30 maart

Roepende uilen in het donker – Sprengenberg

Haarle

Natuurmonumenten

2 april

Landelijke buitenlesdag Ulebelt

Deventer

IVN

Nieuws
Hallo allemaal ,
De tweede KIXxx van 2019 is alweer bijna, jullie staan vast weer te popelen!! De volgende disco is
vrijdag 8 maart . Het thema is: REIS OM DE WERELD!!!
We gaan heerlijke feesten!! Met muziek en spelletjes uit allerlei verschillende landen.
Ouders kunnen zich aanmelden via de KiXxx mail om te komen helpen, want vrijwilligers hebben we altijd nodig
(kixxx4fun@gmail.com0
Wij hebben er weer zin in!
Tot 8 maart KiXxx!

