Juli 2019
Beste ouders en verzorgers,
Nog anderhalve week en dan sluiten wij het schooljaar 2018-2019 af. Ik heb dan
mijn eerste jaar op de Nicolaasschool meegemaakt en de tijd is omgevlogen! Ik
heb het erg naar mijn zin; samen met de kinderen, de ouders en het team vormen
wij deze mooie school, en ik ben supertrots dat ik hier deel van mag uitmaken.
AGENDA juli:
2 Bestuursvergadering
2 Tienminuten gesprekken
3 Doorschuifuurtje
Rapport groep 1-7
4 Afscheid juf Wilma
10 Rapport groep 8
10 Uitzwaaien groep 8
10 Afsluiting schooljaar
12 om 12.00 uur:
ZOMERVAKANTIE
t/m 25 augustus 2019
AGENDA augustus:
22 Klaar voor de start uurtje

De afgelopen periode hebben we nieuwe plannen gemaakt voor de komende vier
jaar en deze plannen hebben wij beschreven in ons nieuwe Schoolplan 2019-2023.
Na de zomervakantie zullen wij dit plan publiceren op onze website.
We hebben onze plannen met alle geledingen besproken; het team, de MR, het
bestuur en de leerlingenraad zijn allen betrokken geweest bij het meedenken over
de ontwikkelingen op onze school. In deze Nieuwsbrief vindt u al een neerslag van
onze plannen. Wij willen het komende schooljaar inzetten op het nog meer betrekken van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van de kinderen, waardoor zij
meer eigenaar worden van hun leerproces. Wij doen dit door samen met ouders,
leerkrachten én kinderen gesprekken te voeren. Zoals een van de leerlingen in de
leerlingenraad het formuleerde:

“Ik wil graag zelf van de juf horen wat ik nog moet leren of wat ik anders zou moeten doen, en niet via mijn ouders. En ik wil graag zelf aan de juf vertellen wat ik
nodig heb, of waarom iets nog niet zo goed lukt, in plaats van dat mijn vader en
moeder dat moeten vertellen. Het is toch raar, het gaat over MIJN leren, maar
jullie praten niet met MIJ!”
Dat gaan we dus anders doen en we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken!
We hopen op een heel goede laatste anderhalve week, waarin we veel aandacht
hebben voor het afronden van het schooljaar in de groepen, de musicals, het uitzwaaien van groep 8, de loterij van groep 7 en de afsluiting op 10 juli op het
schoolplein.
In het nieuwe schooljaar gaan we met een vliegende start aan het werk met de
Gouden Weken en graag willen wij u nu al uitnodigen voor het Klaar voor de start
uurtje op 22 augustus. Op de volgende bladzijde kunt u hier meer over lezen.

Wij wensen u hier alvast een heel fijne zomer!

Nicolaasnieuws

Contactmomenten school-ouders-kind
Vanaf de start van het volgende schooljaar 2019-2020 willen wij de samenwerking
met u als ouder op vier punten anders vormgegeven dan in het afgelopen jaar. U
leest in deze nieuwsbrief op welke punten dit is en met welk doel we dit willen veranderen. De veranderingen sluiten aan bij onze visie, zoals in het nieuwe schoolplan
omschreven staat en zijn op de studiedag van afgelopen 11 juni met het team uitgewerkt.
“Op onze school zijn ouders en kinderen partner in leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend.”
1.

Ten eerste nodigen we uw kind en u uit op school, op de laatste donderdag in de vakantie 22 augustus
van 15:30-16:30 uur, tijdens het ‘klaar voor de start uurtje’. Het doel hiervan is dat uw kind en u kun
nen kennismaken met andere ouders, klasgenoten van uw kind en de nieuwe leerkracht. Uw kind en u
kunnen alvast sfeerproeven in het nieuwe lokaal.

2.

In week 4, 5 en 6 van het nieuwe schooljaar vinden startgesprekken plaats tussen uw kind, u als ouder
en de leerkracht. Het doel hiervan is dat uw kind, u als ouder en de leerkracht elkaar snel leren kennen
en kunnen afstemmen met elkaar.
Wat is er nodig -van wie- om uw kind te laten groeien, zowel op school als thuis?
Uw kind krijgt hiervoor in het nieuwe schooljaar een uitnodiging met een aantal voorbereidingsvragen.
De gesprekken plannen wij na schooltijd, en u kunt zich intekenen via Parro.

3.

De collectieve informatieavonden worden voorlopig uitsluitend georganiseerd voor ouders met
kinderen in de groepen 1-2, 3 en 8. Deze jaargroepen maken grote inhoudelijke veranderingen door,
waarover we u als ouder graag willen informeren. De kennismaking tussen ouders en leerkrachten
heeft al plaatsgevonden tijdens het inloopmoment aan de start van het schooljaar. Het informatie
boekje per leerjaar wordt via de e-mail verstuurd om u te infomeren over onderwijsinhoudelijke en
praktische zaken betreffende het leerjaar.

4.

De 10- minuten gesprekken in februari en juni staan in het teken van het uitwisselen van ontwikke
lingsgegevens. In februari en in juni vindt dit gesprek plaats naar aanleiding van o.a. het rapport,
waarin de meest recente ontwikkelingsgegevens van uw kind zijn opgenomen.
Uw kind wordt wederom uitgenodigd, zodat hij/zij zich eigenaar voelt van zijn eigen ontwikkeling. In
februari worden alle kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. In juni is dit gesprek
facultatief. Zowel u als de leerkracht kan aangeven behoefte te hebben aan een afsluitend gesprek.

Voor de ouders van de kinderen in groep 1-2 zijn de startgesprekken zonder kind. Bij het facultatieve gesprek in juni zijn de kinderen van groep 2 ook uitgenodigd.
Meer inhoudelijke en praktische informatie over bovenstaande veranderingen worden ruim 2 weken voorafgaand aan het contactmoment gecommuniceerd via de e-mail. Zo weten u en uw kind precies wat er aan acties van uw kant verwacht wordt en heeft u bij onduidelijkheden nog de gelegenheid om vragen te stellen.

Afscheid teamleden
Odette van der Vegte, Hanneke Westervoorde en Edith Mulder nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid
van onze school. Wij bedanken onze collega’s voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen hen veel geluk
en gezondheid voor de toekomst en veel succes in hun nieuwe banen!
Wilma de Borst neemt ook afscheid; zij gaat met pensioen. Wij hebben deze week een aantal feestelijkheden
gepland met de leerlingen die zij begeleid heeft en met het team. Wij bedanken haar voor al haar inzet voor de
school!

Afscheid leden bestuur, MR en OR
Op onze school zijn veel ouders betrokken op veel verschillende gebieden. Wij zijn daar heel erg blij mee! We
nemen eind van dit schooljaar afscheid van een aantal mensen. Wij willen hen hier graag noemen en heel hartelijk bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren voor de verschillende geledingen: Roos Derksen (OR),

Jacoline Bumkens (OR), Saskia Hendriks (OR), Agnes Brinkman (OR), Marcel Dekker (OR), Simone Timmer (OR),
Esther de Knoop (MR), Marije Bom (bestuur) en Arjan te Wierik (bestuur). Heel hartelijk bedankt!

Een extraatje voor ons schoolkamp
SCHALKHAAR - Wij, de leerlingen van groep 7, houden een loterij voor het schoolkamp voor volgend jaar in groep
8. Op deze manier willen wij geld ophalen voor allerlei leuke activiteiten die wij op Ameland kunnen gaan doen.
De werkgroep zal zorgen dat er leuke prijzen worden verloot. Als u een lootje koopt, maar niet naar de loterij kan
komen, dan zorgt diegene bij wie u het lootje heeft gekocht, dat u de prijs alsnog krijgt.
De loterij is op de Nicolaasschool in Schalkhaar op woensdag 10 juli om 12.30 uur.
Er zijn veel ondernemers die een prijs beschikbaar hebben gesteld:
Susan Haarzaak, Odile, Ijsselbikes, Bakkerij Timmer, Rookes Rietman, DA drogisterij Marianne v/d Liende, Your
Inner Beauty, Plus Joffrey ter Horst, Novy, Bloem en Groen, Your Best Memories Fotografie, Abirkokos boterkoek,
El Popo, Salon Caryl, Janet Total Look, Het Kleinvak, Restaurant de Lindeboom, Slijterij Edwin Wickink, Berghuis
Meubelen, Wokplaza, Provoet Pedicure, Lanco Mode, Coens Moestuin, Mark Optiek, Chill Kapsalon, Brood en
banketbakkerij Timmer, Fysics, Cafetaria Snack Plaza, Apothekers van Salland.
Ondernemers bedankt! Wij hopen op een leuke en geslaagde loterij!
Naast de loterij zullen er die middag ook nog andere activiteiten zijn op het schoolplein. We hopen dan ook dat
u allemaal komt om er samen met ons een gezellige middag van te maken!

Afsluiting schooljaar ‘Check het jaar’
Het schooljaar zit er alweer bijna op, en natuurlijk gaan we dit op gepaste wijze afsluiten. Op woensdag 10 juli as.
zijn er, zoals gebruikelijk, in de ochtend verschillende afsluitvieringen voor de kinderen. De kinderen zullen dan
ook allen een stukje instuderen.
Om 11.30 uur start op het grote plein de afsluiting van het schooljaar. U bent hierbij van harte welkom. Na het
afscheid van de kinderen van groep 8 komen om 12.15 uur de kinderen terug bij hun ouders/begeleiders en is er
gelegenheid om wat te eten en te drinken en het schooljaar op gepaste wijze af te sluiten. Tevens zullen er enkele
activiteiten plaatsvinden ten behoeve van het schoolkamp voor het aankomende schooljaar.

Nieuws vanuit de goede doelen werkgroep
Afgelopen 2 jaar hebben we ons met de hele school ingezet voor ons goede doel, de voedselbank in Deventer.
Er is in de projectweek aandacht geweest voor armoede zo dicht bij huis en hoe de voedselbank deze gezinnen
helpt. Ook zijn er klassen geweest die de voedselbank hebben bezocht. Leuk en leerzaam!
Daarnaast hebben we vele acties gehouden om geld én eten in te zamelen. Denk aan de sponsorloop, kerstborrels en eieracties. Maar ook het inzamelen van de pannenkoekenpakketten en de ijsjes! Dit alles dankzij jullie met
groot succes.
Totaal hebben we (naast al het eten) 6.897,68 euro opgehaald. Een fantastische opbrengst waar we trots op
kunnen zijn!
De Voedselbank heeft al vaak laten weten dat ze de inzet van de Nicolaasschool enorm waarderen en hier heel
dankbaar voor zijn!
Dus namens de goede doelen werkgroep en de Voedselbank iedereen enorm bedankt voor alle inzet!!
De goede doelen werkgroep

Gevonden voorwerpen
Op dinsdag 9 en woensdag 10
juli kunt u nog kijken bij de
gevonden voorwerpen. Hierna
zullen wij de spullen oprui-

