Augustus 2019
Beste ouders en verzorgers,
De leerlingen van de Nicolaasschool hebben vakantie en hopelijk genieten zij hier
volop van. Toch sturen wij u graag deze nieuwsbrief, om een aantal zaken voor u
op een rijtje te zetten.

Klaar voor de start!
ZOMERVAKANTIE
t/m 25 augustus 2019
AGENDA augustus:
19 Het team is weer
(onregelmatig) aanwezig
22 Start team met studiedag
22 Klaar voor de start uurtje
15:30—16:30 uur
26 Eerste schooldag
AGENDA september:
11 Studiedag; leerlingen vrij

Op de laatste donderdag in de zomervakantie start het team van de Nicolaas officieel weer met werken. In de dagen ervoor zijn wij natuurlijk al druk bezig met alle
voorbereidingen; het inrichten van de groepen, het overdragen van de leerlingen
naar de volgende leerkrachten, het voorbereiden van ons onderwijs. We hebben
nieuwe digiborden gekregen en hopelijk hangen deze er dan allemaal. Onze ICTers
Rob van den Berg en Rogier de Engelse zijn hier deze vakantie hard mee aan het
werk! Zij zullen alle teamleden uitleg geven over de borden, zodat we op 26 augustus goed kunnen starten.
Donderdag 22 augustus hebben wij een studiedag 4D. We gaan aan het werk met
Data, Duiden, Doelen en Doen. In het afgelopen schooljaar hebben 4 medewerkers een masterclass gevolgd over het werken met data. Wij zijn hier zo enthousiast over, dat we ervoor gekozen hebben om met het hele team deze scholing te
volgen. Het is een manier om meer te doen met de opbrengsten van onze toetsen
én met onze eigen observaties: hoe kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen op onze groepen en individuele leerlingen, op basis van data? Hoe interpreteer je de data juist, welke doelen stel je dan voor jouw handelen als leerkracht als
school en voor de leerlingen en wat ga je dan doen? En hoe betrekken wij daar
leerlingen en ouders goed bij? Wat betekent dit dan op schoolniveau? Wij houden
u op de hoogte!

Uitnodiging: Klaar voor de start!
Op 22 augustus van 15:30-16:30 uur, bent u van harte welkom voor een informeel samenzijn in de groep(en) van uw kind(eren). Het doel hiervan is dat uw kind
en u kunnen kennismaken met andere ouders, klasgenoten van uw kind en de
nieuwe leerkracht. Uw kind en u kunnen alvast sfeerproeven in het nieuwe lokaal.

Nicolaasnieuws

Groepsbezetting
Het was nog even spannend de laatste dagen voor de zomervakantie, of we voldoende leerkrachten hadden
om alle groepen te bezetten. Gelukkig kregen wij veel reacties op onze vacature en hebben wij een nieuwe
leerkracht voor groep 1/2 A kunnen benoemen, Fiep Diender. Zij stelt zich elders in deze nieuwsbrief voor.
Wij kunnen op 22 augustus weer met een fijn, compleet team starten! Hieronder vindt u een overzicht van alle
groepen en hun leerkrachten en onderwijsassistenten.
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 1/2 D
Groep 1/2 E
Onderwijsassistent

Ireen Hoohenkerk en Fiep Diender
Jos Groen en José Bekhuis
Sean Kuipers en Yvet Nijboer
Loes Koerhuis en Dorien Nieuwdorp
Thea Jeurnink en Birgit Brinkhof
Natasja Bloemhart en Ashley Evers

Groep 3 A
Groep 3 B
Onderwijsassistent

Miranda Dekker en Ellen Kruiper
Gerdineke Petersen en Ellen Kruiper
Karin Schuttert

Groep 4 A
Groep 4 B
Onderwijsassistent
Groep 5 A
Groep 5 B
Onderwijsassistent

Melvin ten Have
Renée Cellarius en Fiep Diender
Marcella Hegeman en Ashley Evers
Marieke Arts en Jacqueline Hendriks
Rob van den Berg en Marieke Arts
Hanneke Canrinus

Groep 6 A
Groep 6 B
Onderwijsassistent

Eline Koopman
Nienke Faas en Corina Hospers
Marlous Bos

Groep 7 A
Groep 7 B
Onderwijsassistent

Moniek Oosterwechel en Marloes Kerkmeijer
Vera Horstink en Petra Stempher
Lorenz Borkend

Groep 8 A
Groep 8 B
Onderwijsassistent

Hilbert Huisman
Carmen Schrijver
Yvette Kiers

Vakantierooster 2019-2020

Studiedagen:

Het vakantierooster voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:

11 september 2019

Herfst

19 t/m 27 oktober 2019

31 januari 2020

Kerst

21 dec 2019 t/m 5 jan 2020

14 april 2020

Voorjaar

15 februari t/m 23 februari 2020

18 juni 2020

Pasen

10 april t/m 13 april 2020

Piekdagen:

Mei

25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomer

4 juli t/m 16 augustus 2020

18 oktober 2019
3 februari 2020
19 juni 2020

Gymrooster en Rots en Water
Het gymrooster is voor het schooljaar 2019-2020 aangepast, zodat alle leerlingen in Schalkhaar in gelijke mate kunnen profiteren van de inzet van de combinatiefunctionaris Bo Smit en de beschikbaarheid van de gymnastiekzaal.
Zij verzorgt de gymnastieklessen voor beide scholen, en zij geeft ook trainingen Rots en Water aan alle leerlingen in
Schalkhaar. Dit is een psychofysieke training, waar we het komend school jaar, samen met de Sleutel, het Kindcentrum Schalkhaar en de Nicolaasschool verder vorm aan willen geven. In de eerste perioden na de zomervakantie
zullen de gymnastieklessen vooral gericht zijn op groepsvorming (de Gouden Weken), waarbij de leerkracht veel
elementen van Rots en Water zal gebruiken.
Doelstelling
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn
bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht
de buurt/wijk in dit proces te betrekken.
Breed pedagogisch perspectief
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en
het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling
van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en
gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
Rooster
Het rooster ziet er als volgt uit:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:

de groepen 7 en 8
de groepen 3 en 4
de groepen 5 en 6

Op vrijdag is Bo Smit de hele dag beschikbaar voor de Nicolaasschool. Omdat zij geen 12 groepen gymnastiekles
kan geven op één dag, zullen wij haar beschikbare tijd in blokken verdelen over de groepen. In overleg met het
team zal zij hier verder vorm aan geven en wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren welke groep wanneer aan
de beurt is.

Gouden Weken
De eerste weken in een nieuwe groep zijn best spannend! Natuurlijk kennen de meeste kinderen elkaar, maar
toch, ze hebben elkaar 6 weken niet gezien, ze zitten in een nieuw lokaal, met een nieuwe leerkracht en in een
hogere groep. Iedereen moet weer zijn of haar plekje vinden in de groep.
De eerste weken na de zomervakantie zetten we dan ook heel bewust in op het vormen van een fijne groep en
een sterk pedagogisch klimaat in de school. Dit noemen we de ‘Gouden Weken’. Dit schooljaar starten we op
de laatste donderdag van de zomervakantie met een Klaar voor de start– uurtje, waarvoor u een uitnodiging
heeft ontvangen. Wij willen namelijk alle ouders en verzorgers graag betrekken bij ons onderwijs en bij een fijn
klimaat in onze school! In de periode tot de herfstvakantie houden wij startgesprekken met kinderen en ouders,
gericht op de ontwikkeling van uw kind, op de samenwerking tussen school en ouders en op de doelen voor het
komende schooljaar.
In de klas gebruiken wij veel coöperatieve werkvormen en energizers en wij hebben samen een startviering.
Ook zetten wij Rots en Water in, zowel tijdens de gymnastieklessen (zie de vorige pagina), als in de groepen. De
leerkrachten en de kinderen maken in de eerste weken samen de regels voor in de klas, en we besteden uitgebreid aandacht aan de school– en pleinregels. Zo werken we aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen weten waar zij aan toe zijn.
Gedurende de Gouden Weken zullen alle groepen tot slot een Gouden Dag hebben. Elke groep krijgt een (klein)
budget, waarmee leerkrachten en leerlingen samen een dag kunnen invullen die hun groepsgevoel versterkt.
Door het samen voor te bereiden, werken wij aan de betrokkenheid van de leerlingen, het samenwerken en
hun zelfstandigheid. In de Nicolaasnieuwsbrief van september zullen we hier uitgebreider op terugkomen.

Even voorstellen…
Hallo allemaal, mijn naam is Fiep Diender, 29 jaar en nieuw op de Nicolaasschool!
Dit schooljaar ga ik één dag lesgeven in groep 4 naast Renée Cellarius en de helft van de week in groep 1/2
naast Ireen Hoohenkerk. Hier heb ik erg veel zin in!
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten, naar het theater te gaan of muziek te luisteren. Reizen is ook
een grote hobby. Vorig schooljaar ben ik verhuisd vanuit het midden van het land terug naar Raalte. In omgeving Amersfoort heb ik met veel plezier op verschillende basisscholen gewerkt en ook een tijdje in het speciaal
onderwijs. Ik geniet voor de klas volop van ontwikkeling en plezier. Ik kijk uit naar onze samenwerking en heb
zin om u en de kinderen te ontmoeten. U bent van harte welkom om de klas binnen te lopen en kennis te maken.

Voedselbank Deventer dankt Nicolaasschool
De Nicolaasschool te Schalkhaar heeft zich de afgelopen twee schooljaren
enorm ingezet voor de Voedselbank Deventer. Lesstof, uitleg door vrijwilligers
van de voedselbank en bezoek aan de voedselbank zelf zorgden voor de context. Deze werd ingevuld door uiteenlopende acties, zoals de Sponsenloop, de
eieractie, de pannenkoek-actie, waarbij geld werd ingezameld én door acties
gericht op de inzameling van concrete voedingsmiddelen.
De hele basisschool deed enthousiast mee. Dit blijkt ook uit de opbrengst.
Die bedroeg maar liefst 10.000 € over de gehele periode. Daarvan 7.000 € in
contanten en ca. 3.000 € in de vorm van voedingsmiddelen.
De Voedselbank Deventer heeft donderdag 4 juli de school bezocht en in alle
klassen de kinderen bedankt voor hun geweldige inzet. Ook zijn de schoolleiding, de leerkrachten en de ouderraad van harte bedankt, die zich alle eveneens hebben ingespannen om van deze acties een succes te maken.
De Voedselbank Deventer heeft als herinnering een oorkonde overhandigd
aan de school. Op de foto neemt leerkracht Melvin ten Have (links) deze in
ontvangst uit handen van Bram Snel, de voedselbank-vrijwilliger die steeds als contactpersoon is opgetreden.

