September 2019
Beste ouders en verzorgers,

AGENDA september:
09 Info-avond gr 8 (19.30 u)

Gouden Weken
Het schooljaar van 2019-2020 zijn wij goed gestart. Het klaar-voor-de-start-uurtje
op 22 augustus en de korte bijeenkomst vorige week maandag op het schoolplein
met alle kinderen zorgden voor een fijne en saamhorige start. In deze Gouden Weken besteden we veel tijd en aandacht aan goede groepen maken met elkaar en
dat is te merken in de groepen, in de gangen en op het schoolplein; er heerst een
fijne sfeer!

10 Info-avond gr 3 (19.30 u)
10 Bestuursvergadering
11 Studiedag; leerlingen vrij
12 Startviering
16 Info-avond gr 1/2 (19.30 u)
23 t/m 26: Kamp gr 8
30 Overleg MR-OR
Agenda oktober:
02 Start Kinderboekenweek
02 Nieuwsbrief
04 Dierendag
08 Bestuursvergadering
18 Piekdag
19 t/m 27 Herfstvakantie

Schoolplan 2019-2023
Dit schooljaar is het eerste schooljaar van een nieuwe vierjarige periode, waarin
we een aantal plannen willen realiseren. Het Schoolplan 2019-2023 zult u in de
loop van oktober op onze site kunnen vinden, en hierin staan al onze plannen beschreven. In 2019-2020 gaan we met een aantal speerpunten aan het werk:






Invoeren van opbrengstbewust werken: hoe kunnen we met onze data ons
onderwijs optimaliseren? We doen dit in eerste instantie voor technisch
lezen en voor de leerlijn Leren Leren;
21ste eeuwse vaardigheden: we voeren de methode wereldoriëntatie Blink
in;
Versterken schoolklimaat: hoe houden we een prettig schoolklimaat gedurende de hele dag, afgestemd met de TSO en de BSO;
Ouderbetrokkenheid: hoe versterken we de samenwerking tussen school en
ouders en leerlingen?

De eerste gevolgen heeft u al gemerkt: het klaar-voor-de-start-uurtje, het gebruik
van Parro, de startgesprekken die er aan komen. We willen veel aanpakken en we
denken alles van tevoren goed door. Toch merken we dat we hier soms fouten in
maken, met name in het vroegtijdig goede informatie geven aan u als ouder/
verzorger. Wij doen ons best om het voor u overzichtelijk en duidelijk te houden,
maar bij veranderingen gaan onvermijdelijk soms ook zaken mis. Wij hopen op uw
begrip hiervoor!

Nicolaasnieuws

Trefwoord in september
Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het. Zul je ‘t niet verder vertellen? Ik beloof het…. We beloven wat af
in ons leven. Soms hebben we niet eens in de gaten dat iets een belofte is.
Beloofd is beloofd
Je zegt en je doet.
Beloofd is beloofd.
Deze yell uit het materiaal voor de jongste kinderen maakt duidelijk waar het om draait: beloven is zeggen iets
te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je ’t ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij elkaar als mens serieus willen
nemen.
Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan de hand van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara. Het is het verhaal van de belofte die God doet aan Abraham: ‘Ik maak jou tot stamvader van een groot volk en geef jou een eigen land.’ Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote belofte
die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas is Sara te oud voor kinderen en het Beloofde Land
komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het Bijbelverhaal de ervaring van veel mensen: het leven draagt
prachtige beloften in zich, maar niet alles zal uitkomen. Tja, thats life. Een pittig leerpunt. Zo is het leven nu eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.
Het mooie is dat Abraham en Sara ook laten zien hoe je ermee kunt omgaan. Accepteren dat dingen gaan zoals
ze gaan, en daarbij niet negatief of cynisch blijven hangen in wat er niet lukt. Over teleurstellingen heen stappen
en durven vertrouwen in de toekomst en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog allemaal aan beloften in zich houdt. En dan, net als Abraham, ontdekken dat beloften soms toch nog uitkomen, alleen… heel
anders dan je zelf had gedacht!

Controle van uw gegevens in ons leerlingadministratiesysteem
Het was gebruikelijk dat u aan het begin van het schooljaar een formulier meekreeg waarop u uw adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen etc. moest invullen. Dit jaar doen we het anders. Vandaag heeft uw
(oudste) kind een envelop meegekregen met daarin een uitdraai van uw gegevens zoals die in ons systeem geregistreerd staan. Wij verzoeken u om deze gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen.
Na ondertekening ontvangen wij de formulieren graag voor 1 oktober a.s. retour via de leerkracht van uw oudste kind. Daarnaast vragen wij u om in Parro uw privacy instellingen te controleren en zo nodig aan te passen.

Jaarkalender
Vorige week is de jaarkalender meegegeven naar huis. Op deze kalender staan de vakanties; studiedagen en
overige bijzonderheden vermeld. Helaas is in de laatste kolom een fout geslopen. De juiste informatie moet
zijn:
maandag 29 juni

musical groep 8

dinsdag 30 juni

musical groep 8

woensdag 1 juli

afsluiting schooljaar/Nieuwsbrief

donderdag 2 juli
vrijdag 3 juli

12.00 zomervakantie t/m 14-08-2020

Wilt u een extra exemplaar van de kalender ontvangen dan kunt u deze afhalen bij de administratie.

Schoolgids
U zult dit schooljaar geen papieren versie van de schoolgids ontvangen. De gids wordt op dit moment aangepast
en is daarna alleen digitaal in te zien via de website van de school (www.nicolaasschool.net)

Contactmomenten school-ouders-kind
“Op onze school zijn ouders en kinderen partner in leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn
vanzelfsprekend.”
In de nieuwsbrief van juli hebben wij u geïnformeerd over de andere vormgeving wat betreft de samenwerking met
u als ouder. De samenwerking geven wij dit schooljaar op vier punten anders vorm. De eerste vernieuwing was het
‘Klaar voor de start uurtje’ op 22 augustus. We hebben van veel ouders, kinderen en leerkrachten gehoord dat ze
het fijn vonden om op deze manier te starten. De kinderen en ouders hebben alvast de (nieuwe) juf/meester, de
klas en hun nieuwe plekje in de klas gezien. Ook was er ruimte om andere kinderen en ouders te spreken en zien.
Het voeren van startgesprekken in week 4, 5 en 6 (16 sept t/m 4 okt) is de tweede vernieuwing. In deze nieuwsbrief
informeren wij u hierover.
Startgesprekken in week 4, 5 en 6
In week 4, 5 en 6 van het nieuwe schooljaar vinden startgesprekken plaats tussen de kinderen uit groep 3 t/m 7,
ouders en leerkrachten. Daarnaast hebben we startgesprekken met de ouders van kinderen uit groep 1 en 2. Voor
de ouders van kinderen die na de zomervakantie zijn gestart plannen we intakegesprekken.
Het doel hiervan is dat uw kind, u als ouder/verzorger 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?
Voor de ouders van de kinderen in groep 1-2 zijn de startgesprekken zonder kind. Bij het facultatieve gesprek in juni
nodigen wij de kinderen van groep 2 ook uit. De ouders van kinderen die na de zomervakantie zijn gestart, nodigen
wij uit voor een intakegesprek. In groep 8 vinden de startgesprekken in week 3 en 4 plaats, voorafgaand aan het
kamp. Tijdens dit gesprek bespreken wij ook het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Wat kan je als kind verwachten van het startgesprek?
Samen met je vader/moeder/verzorger en je juf of meester bespreek je wat jij nodig hebt om een fijn en leerzaam
schooljaar te hebben. Tijdens het gesprek gaat het over je kwaliteiten en wat jou gaat helpen om te groeien.
Wat kunt u als ouder verwachten van het startgesprek?
Het gesprek vindt plaats op kindniveau. Uw kind staat centraal. Als ouder kent u uw kind het best. We willen de
samenwerking tussen u als ouder en de school versterken. De leerkracht vertelt over het aantal contactmomenten
en peilt de behoefte van u als ouder.
Wat kan je als leerkracht verwachten van het startgesprek?
Je leert het kind en zijn/haar ouders/verzorgers kennen en weet wat er nodig is om het kind verder te helpen in
samenwerking met de ouders/verzorgers.
De uitnodiging en het inschrijven voor de gesprekken verloopt via Parro. In een separate brief vertellen wij u hoe
dit werkt.

Informatieavonden groep 1-2, groep 3 en groep 8 en informatieboekje groep 1 t/m 8
U krijgt elk jaar een digitaal informatieboekje van de groep waar uw kind in zit. Daarnaast organiseren wij voor de
groepen 1-2, 3 en 8 een informatieavond. In deze groepen komen er zo veel specifieke en nieuwe dingen gedurende het schooljaar aan bod, dat wij u graag hierover willen informeren tijdens een bijeenkomst. De informatieavonden vinden plaats op de volgende data:
9 september 19.30 uur

groep 8

10 september 19.30 uur

groep 3

16 september 19.30 uur

groep 1-2

U bent van harte welkom!

Nieuw op de Nicolaasschool
Welkom: Julie, Flore, Alexander, Bauke, Arin, Ties, Kane, Bink, Gioia, Sophie, Jens, Twan,
Siem, Hugo, Luuk en Siem! Wij wensen jullie (en jullie ouders) een fijne tijd op de Nicolaasschool.

Van de ouderraad
Namens alle ouders heeft de Ouderraad bij de start van het schooljaar alle kinderen een goede aftrap van een fijn
en gezellig nieuw schooljaar gewenst door alle groepen een leuke bal te geven.
De OR start dit schooljaar weer fris en fruitig, met een aantal nieuwe leden. Samen met de leerkrachten zullen wij
ons best doen om bij feesten en activiteiten te zorgen voor de kers op te taart. De huidige OR-leden zijn: Sietske
Kemperman (penningmeester), Anouk Kolkman (secretaris), Marian Rietman, Alie Hoekstra, Franciska van Piggelen, Remko Schnitger, Mirjam Karsten, Edwin Martens, Suzan Ebbink, Jenneke van Sleen, Nienke Smit en Marleen
van Wijhe. Vanuit het leerkrachtenteam sluiten Eline Koopman en Gerdineke Petersen aan bij onze vergaderingen en vervullen zij de (tijdelijke) rol van voorzitter. Bij vragen of interesse in de OR kunt u één van ons aanspreken of mailen naar ouderraad@nicolaasschool.net
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die instromen na 1-12020 is dat € 12,50. De ouderbijdrage besteden wij onder andere aan diverse activiteiten, culturele uitstapjes en
versnaperingen. Denk aan de Kinderboekenweek, Sinterklaasviering & cadeautjes, Kerstviering, Carnaval, Pasen,
Eindejaarviering. Jaarlijks legt de O.R. verantwoording af over de manier waarop het geld besteed is.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder dit geld van de ouders kunnen wij veel leuke activiteiten niet
bekostigen. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Kunt u deze bijdrage
niet betalen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Leergeldregeling van de gemeente Deventer. Meer informatie vindt u op www.leergelddeventer.nl.
Schoolreisbijdrage
Voor het schooljaar 2019-2020 is de schoolreisbijdrage € 20,00 per leerling, voor alle kinderen van groep 1 t/m 7.
Door de combinatie van het ene jaar een Bosdag/Gouden Dag en het andere jaar een ‘compleet’ schoolreisje inclusief busreis, kunnen we de bijdrage relatief laag houden.
Betaling Ouderbijdrage en Schoolreisbijdrage
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om via Schoolkassa de bijdragen te betalen. Via Parro krijgt u binnenkort een
betalingsverzoek en kunt u via iDEAL of automatische incasso betalen.

Hoofdluis
Tot nu toe hebben wij op school altijd alle leerlingen na elke vakantie laten controleren op hoofdluis. Een groot
aantal ouders deed dit een aantal keer per jaar voor ons en tot volle tevredenheid. Wij willen hen daarvoor vanaf
deze plek heel hartelijk bedanken!
Tijdens een workshop over werkdruk hebben wij vorig jaar gekeken naar mogelijke dingen die wij (nog) doen,
maar die niet horen bij het takenpakket van een school. Een van de dingen is het controleren op luis. Wij vinden
dit een taak van ouders/verzorgers. Vanaf dit schooljaar willen wij u daarom vragen om zelf uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Wij zullen u er in elke Nieuwsbrief op attenderen. Als uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan
aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Wij zorgen er dan voor, dat de overige ouders van de groep van uw
kind een oproepje krijgen om hun kind(eren) extra goed te controleren en zo nodig te behandelen.
Aan het eind van dit schooljaar zullen wij evalueren of deze manier van werken onze school zo veel mogelijk luizenvrij houdt.

.

Tijdschriften, typecursussen en online lesmateriaal
De afgelopen dagen zijn er folders binnen gekomen voor het bestellen van online lesmateriaal (Squla) en tijdschriften (Okki, Bobo, National Geographic Junior, Wild van Freek, Do Re Mi, Zonnekind+, Leesbeestjes enz.). Deze folders liggen op het aanrecht. U kunt zelf een of meer folders meenemen evenals de
informatie over (online) typecursussen.

Nieuws!!
Vrijdag 20 september staat de eerste KiXxx activiteit op het programma! Ook dit jaar starten we weer met een
disco in de kelder van de Lindeboom. Voor de groepen 3 t/m 5 is de disco van 18.00 tot 19.30 uur. En voor de
groepen 6 t/m 8 van 19.45 tot 21.30 uur. Dit jaar zijn we genoodzaakt om de entreeprijs iets te verhogen naar
€ 3,00 incl. 2 muntjes voor iets lekkers of wat drinken. Extra muntjes kunnen voor € 0,50 bij de bar of entree
worden gekocht.
Binnenkort zal uw kind op school een kaartje krijgen met daarop de verschillende data voor komend schooljaar.
Daarnaast ontvangt u voorafgaand aan een KiXxx evenement een ‘reminder’ via de nieuwsbrief van school. Ook
op onze Facebookpagina “KiXxx Schalkcity” staan de laatste nieuwtjes. Om in de agenda te zetten alvast de data
voor dit seizoen: 20 sept, 11 okt, 22 nov, 7 feb, 20 mrt, 17 april. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen die avonden. Lijkt je dat leuk dan horen we dit graag! Aanmelden kan via kiXxx4fun@gmail.com.
Tot KiXxx!

Laat je kind vaker naar school fietsen! Doe de fietsbelofte.
Wij als Fietsersbond vinden dat een goed idee en willen ouders stimuleren hun kinderen regelmatig met de fiets naar school te brengen. Kinderen leren door veel te fietsen veiliger met het verkeer om te gaan en
het is ook natuurlijk gezond om veel te bewegen. Het nieuwe schooljaar
gaan we allemaal vaker met de fiets naar school. Doe jij ook mee met de
school van je kinderen? Doe dan de belofte << https://
belofte.fietsersbond.nl >> en laat zien dat de school een echte fietsschool is. De kinderen maken dan bovendien kans op een tof fietsfeestje! Je hoeft niet te beloven altijd met de fiets te gaan, (mag natuurlijk
wel), maar wel om vaker te kiezen voor de fiets. Of je het nu doet voor
de ervaring van je kinderen, de betere schoolprestaties of voor je eigen
gezondheid; dankzij de belofte word je een stuk bewuster van alle voordelen van het fietsen. Vraag vriendjes, vriendinnetje en andere ouders
van school door ze uit te nodigen ook mee te doen. Zit je in een WhatsApp groep van school? Deel deze actie dan met andere ouders en vergroot je winkans! https://belofte.fietsersbond.nl

