Januari 2019
Beste ouders en verzorgers,
Wij willen natuurlijk starten met iedereen een heel goed, gezond en leerzaam
2019 te wensen! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

AGENDA januari
14 Start Brede School blok 3
14 t/m 25 Toetsweken
21 Derde thema Leefstijl
AGENDA februari
4 MR-vergadering
8 Piekdag: leerlingen zijn vrij
12 Bestuursvergadering
13 Rapport groep 8

18 t/m 22 Voorjaarsvakantie
25 Vierde thema Leefstijl
27 Rapport groepen 3 t/m 7

Maandag is het team gestart met een studiedag. De leerkrachten en onderwijsassistenten van groep 1-2 hebben zich op de ochtend bezig gehouden met “Spel bij
kleuters”. De mensen van groep 3 tot en met 8 hebben een heel aantal verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan. Om
de 4 jaar maakt elke school een plan voor de komende 4 jaar waarin wordt beschreven op welke manier de school zich verder wil ontwikkelen. Voor de zomervakantie willen wij het plan voor 2019-2023 af hebben. Wij houden u hierover op
de hoogte.
Op de middag is het hele team aan de slag gegaan met theaterlessen. In de afgelopen jaren hebben wij ons bijgeschoold op het gebied van tekenen, handvaardigheid en muziek. Nu is theater aan de beurt. Door gerichte aandacht voor de muzische vakken kunnen wij alle talenten van kinderen herkennen, begeleiden en helpen ontwikkelen. Dit past bij onze visie dat wij willen dat kinderen zich breed ontwikkelen.

Dinsdag zijn wij in alle groepen weer gestart. Helaas hebben wij momenteel een
aantal mensen die ofwel ziek zijn, ofwel afwezig zijn om verschillende redenen.
Het is erg lastig om invallers te vinden, waardoor wij niet altijd bekende invallers
voor de groepen kunnen zetten. Wij zoeken zo veel mogelijk passende en structurele oplossingen, maar wij kunnen dat niet garanderen. In de loop van deze maand
zullen wij u informeren over ons noodplan voor de vervanging bij ziekte en verlof
dat op dit moment voorligt bij team, MR en bestuur.
In dit kader past het ook om u te informeren dat er op 15 maart een landelijke
onderwijsstaking zal plaatsvinden. Wij zullen hier over met het team en de MR in
overleg gaan en u zo snel mogelijk informeren over de gevolgen hiervan voor het
onderwijs op de Nicolaasschool op die dag. Houdt u er wel vast rekening mee in
uw agenda?
De komende twee weken zullen de Citotoetsen plaatsvinden op de Nicolaasschool.
Wij toetsen alle kinderen uit de groepen 2 t/m 8 op de vakgebieden technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Met deze informatie, de informatie uit
de methode-gebonden toetsen en uit onze observaties in de groep, kunnen wij
zien hoe de leerlingen er didactisch voor staan en welke hulp wij hen nog moeten
geven. Daarnaast kunnen wij met de gegevens uit de Citotoetsen zien hoe wij ervoor staan ten opzichte van andere scholen in Nederland; op welke gebieden doen
wij het goed en op welke gebieden kunnen wij ons onderwijs nog optimaliseren?
In februari analyseren wij de toetsen en bespreken wij dit met de intern begeleiders en de leerkrachten in de groepsbesprekingen. Na de voorjaarsvakantie gaan
wij met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

Trefwoord in januari
Ik wil leren, heel veel leren.
En dat ben ik ook van plan.
Oefenen en uitproberen.
Tot ik alles, alles kan.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Dat komt goed uit want leren is belangrijk in onze samenleving die veel waarde hecht aan (bij)scholing, diploma’s en certificaten. En ook al ervaren kinderen de school
soms als een verplichting, ze leren graag en worden graag uitgedaagd. Het geeft hun voldoening als ze ervaren
dat ze weer iets meer weten en iets nieuws kunnen.
Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: hoe je bent en hoe je doet. Dit
laatste ondersteunen wij in het vak levensbeschouwing. Daarbij helpen onder andere Bijbelverhalen ons op
weg.
Dit Trefwoordthema begint met verhalen over Johannes de Doper. Hij staat aan de oever van de rivier de Jordaan en leert zijn publiek wat echt mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je
kunt. Als Johannes vervolgens Jezus van Nazaret doopt, wordt het duidelijk hoe deze Jezus in alle opzichten
het grote voorbeeld kan zijn. Iemand die zich in Gods naam in dienst stelt van mensen.
Kinderen leren graag en daarbij kijken ze ook naar ons, volwassenen. Wat gaat u antwoorden als ze straks
thuiskomen met vragen als: Wat is het belangrijkste dat je ooit geleerd hebt in je leven? En: Wat vind je het
belangrijkste dat je mij wilt leren?

Trakteren = feest
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Trakteren mag ook, want jarig zijn is feest! Maar het is
wel goed om traktaties voor op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. Wilt u het alstublieft
simpel houden?
Algemene traktatietips

 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een doosje rozijnen, een handje
naturel popcorn, soepstengel, een stukje peperkoek, een mini-eierkoek of een minirolletje of zakje met
kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes.

Nicolaasnieuws

De ruimte, om te leren, te groeien en te bloeien
Pastoorsdijk 9
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570-621922
www.nicolaasschool.net

Nieuw op de Nicolaasschool:
Wij wensen Noor, Chayenna, Lauren en Fenna (en hun ouders) veel plezier op de Nicolaasschool

Van de goede doelen werkgroep

Namens de goede doelen werkgroep willen we iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen aan een zeer
geslaagde kerstborrel.
Terwijl onze kinderen in de klas van het kerstdiner genoten, was het ook buiten (ondanks het natte weer) erg gezellig en vlogen de drankjes, soep en broodjes de kraampjes uit.
Dit alles heeft geresulteerd in een mooie opbrengst voor de voedselbank, van 656,15 euro!
Ook was de voedselbank erg blij met de ingezamelde producten voor de
kerst. Ze waren onder de indruk van de hoeveelheid aan producten. Hun
grote dank daarvoor!

Van de Natuurouders

Uilenfilm en braakballen
uitpluizen

6 februari
15.00

Zutphen

Ulebelt.nl

Kabouterbos maken van
doppinda's

20 februari
14.00- 15.30

Ulebelt Vijfhoek

Natuurmonumen.nl

OERRR mee op wintersafari

02 maart
16.00

Veluwe

Staatsbosbeheer. nl

Sterren kijken in de Duursche Waarden

15 februari
19.30 tot 22.00

Infocentrum Den Nul

Vollemaanwandeling door
het Vierhouterbos

2 maart
18.00 tot 20.30

Vierhouten

Wildspotten op de Veluwe

2 maart
16.30 tot 19.30

Vierhouten

IVN.nl

Nieuws
Hallo allemaal,
Een nieuw jaar is weer van start gegaan en jullie staan vast weer te popelen om naar KiXxx te komen! De volgende disco is vrijdag 1 februari . Het thema is dan
WINTERWONDERLAND
We gaan heerlijke feesten in winterse sferen. Met lekkere Apres ski muziek en winterse spelletjes. Je mag natuurlijk verkleed komen maar dit hoeft niet. Denk bv aan een muts, skipak/bril of andere gekkigheid!
Ouders kunnen zich aanmelden via de KiXxx mail om te komen helpen, want vrijwilligers hebben we altijd nodig.
Wij hebben er weer zin in!
Tot KiXxx!
Kixxx4fun@gmail.com

Deventer Muziek Maak Dag
Kom zelf muziek maken in de Deventer Schouwburg !! Op zondag 3 februari klinkt er door de hele schouwburg
muziek. Overal. Zowel boven als beneden, in de grote zaal, de foyers, en zelfs in het halletje. Altijd al eens op
een fluit willen blazen, willen drummen, op een viool willen strijken of alle toetsen van een piano willen aanslaan? Het kan op de eerste Deventer MuziekMaak Dag. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen alle basisschoolleerlingen gratis meedoen aan een muzikale quiz en diverse workshops, zoals liedjes zingen, pianospelen, drummen
op koekblikken, of spelen in een popband en nog veel meer. Je kunt verschillende instrumenten uitproberen en
er zijn leuke optredens! Het gehele programma staat vanaf 20 januari op de site van www.kunstcircuit.nl.

