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In deze nieuwsbrief:
Pagina 1:
Schoolgeld

Schoolgeld
Zoals u in de schoolgids en op de Nicolaas-app heeft kunnen lezen, moest het schoolgeld in
oktober betaald worden.
Ter herinnering: Het schoolgeld bedraagt op de Nicolaasschool 60 euro per kind per jaar. We
gebruiken dit geld voor allerlei activiteiten die ons onderwijs verrijken en de basisschooltijd
van onze kinderen extra fijn maakt. Gelukkig hebben al veel ouders het schoolgeld betaald.

Groep 8 nieuws

Op dit moment is het schoolgeld helaas nog niet door iedereen betaald.
Als u nog niet betaald heeft wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Wanneer u, door omstandigheden, echt niet in staat bent om het schoolgeld
op korte termijn te voldoen, dan kunt u altijd bij de bouwcoördinator
van uw kind of bij één van de directieleden terecht om hierover te praten.

Pagina 2:

Ons rekeningnummer: NL63ABNA0519537343, t.n.v. R.V.K.O basisschool Nicolaasschool, oudergelden. Vermeld ook de naam en de klas
van uw kind.

Ouderkamer

Januari/Februari

Carnaval
Wist u dat
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Groep 8 nieuws
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het zover en gaan de leerlingen van groep 8
naar het Voortgezet Onderwijs. Wij helpen de leerlingen en ouders graag zo goed mogelijk bij
het maken van de juiste schoolkeuze . Daarom organiseren wij binnenkort een aantal activiteiten voor leerlingen en/of ouders:

MR nieuws

Op de website vindt u het
laatste nieuws en foto’s van
verschillende activiteiten!

De volgende nieuwsbrief
verschijnt half maart

E-mail:

· De groepen 8 zijn actief in het bezoeken van verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs. De leerkrachten hebben
een aantal scholen uitgekozen en de kinderen hebben zich aangemeld voor een aantal bezoeken. Tijdens zo’n bezoek zullen
zij informatie krijgen over de school en eventueel wat lessen
bijwonen. Ouders kunnen zelf uiteraard ook open dagen bezoeken..
· Op 9 en 10 februari zijn de adviesgesprekken. De ouders van
de leerlingen van groep 8 krijgen hier een uitnodiging voor.
Uiteraard zijn de leerlingen ook aanwezig bij hun adviesgesprek. De Cito Eindtoets is ook dit jaar niet bepalend in het
definitief advies. De Cito Eindtoets wordt in de week van 18
april afgenomen. Het definitief advies wordt bepaald m.b.v. de
Rotterdamse plaatsingswijzer en het totaalbeeld dat de leerkracht van het kind heeft.

info@nicolaas-school.nl

· Van 1 t/m 16 maart is de Rotterdamse inschrijfperiode voor het Voortgezet Onderwijs. De
ouders kunnen hun kind dan aanmelden op de school van hun keuze.

De nieuwsbrief kunt u ook
lezen op onze website.

Houd u goed de website van de school voor VO in de gaten, daar staat aangegeven wanneer
er ingeschreven kan worden.

www.nicolaas-school.nl

Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes in deze spannende periode!

En via de schoolpraat app

Jaargang 2015-2016
Activiteiten in de ouderkamer
2-2: Martin van Biemen komt u informeren over wat de Delfshaven Coöperatie voor het park 1943 wil betekenen. De Delfshaven Coöperatiebestaande uit bewoners van Delfshaven- werkt samen met
de gemeente, wijkpartners en bewoners aan de verbetering
van het park. Zij denken na over wat er georganiseerd kan
worden. Te denken valt aan: verbeteren van de verlichting,
extra zitplekken een barbecue of sporten in het park. Misschien wilt u zelfs wel meehelpen met het uitvoeren van de
acties?
3-2:Op woensdag 3 februari vertellen Bernadette en Samantha u hoe het in de groepen 5-8 gaat, welk huiswerk geven
we mee en waarom, wat leert uw kind op school, wat kunnen ze thuis, waar kunt u hen in ondersteunen en vooral:
welke hulpmiddelen kunt u hierbij gebruiken? Uiteraard
willen we graag van u horen waar u tegenaan loopt en hoe
we samen kunnen zorgen voor een nog betere afstemming
van het aanbod!
9-2: Op dinsdag 9 februari is het de beurt aan de ouders van
groep 3-4, dan gaan Pauline en Martijn met u in gesprek
over hoe het zit met huiswerk in groep 3 en 4. Wat er op
school geleerd wordt, welke activiteiten aansluiten bij wat
kinderen op school leren, hoe u thuis met uw kind kunt lezen, wat u thuis kunt doen als u het op prijs stelt dat er extra
geoefend wordt met bijvoorbeeld de tafelsommen. We willen graag samen met u als ouder kijken hoe we elkaar het
beste kunnen ondersteunen zodat de kinderen hier het
meeste profijt van hebben!
16-2: Annemarie en Kim verzorgen de koffieochtend voor
de ouders van groep 1-2. Wat zou huiswerk betekenen voor
kleuters, kan dat eigenlijk wel? Wat leren kleuters eigenlijk
van spelen, hoe zorgt bijvoorbeeld bouwen in 1-2 voor een
verbetering van rekenvaardigheden in de latere groepen?
Samen met u hierover praten leidt zeker tot een goed inzicht
in wat uw kind leert in
groep 1-2!

Wist u dat:
















Carnaval
Op vrijdag 5 februari vieren
we op school carnaval. Kinderen mogen verkleed naar
school komen. De dag
wordt gezamenlijk geopend
op het plein. Daarna wordt
het feestje doorgevierd in
de klas.



De Heelys rolschoenen op het moment steeds populairder worden. Om de veiligheid van de kinderen te
garanderen vragen we u, de wieltjes onder de schoenen uit te halen op het moment dat de kinderen op
school zijn. Als ze weer naar huis gaan, mogen ze er
weer onder.
De kinderen van de groepen 1-2 werken aan het thema gezondheid. Daarom kwam er een ambulance op
school en konden de kinderen alles vragen wat ze
maar wilden.
De kinderen op de Nicolaasschool 4
uur lestijd per week extra krijgen,
zodat ze zoveel mogelijk kunnen leren. Zo is er meer tijd voor lezen, rekenen, woordenschat, begrijpend
lezen , wereldoriëntatie en alle andere leuke vakken.
Er na schooltijd veel tijd besteed wordt aan extra
begeleiding van de kinderen. Voor de kinderen van
de groepen 5 en 6 is er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Kinderen leren hier, hoe ze moeten leren. In de
groepen 7 en 8 kunnen de kinderen naar huiswerkklas. De kinderen maken hier hun huiswerk en krijgen
hulp van de aanwezige leerkracht.
We op school een lidmaatschap
hebben op Squla. De kinderen oefenen achter de computer met
verschillende schoolvakken.
We op school gebruik maken van
allerlei educatieve software. Kinderen leren d.m.v. van de computer nog beter
(begrijpend) lezen, rekenen, spellen etc. Het fijne van
deze software is dat het precies aansluit bij de behoeften van uw kind.
De Nicolaas-app nog niet door iedereen gedownload is. Heeft u
hem al op uw smartphone of tablet?
Er uit onderzoek is gebleken dat er
een relatie tussen leerprestaties en
de invloed van ouders bestaat. Het schoolsucces van
een zevenjarig kind wordt voor 29 procent bepaald
door zijn ouders en voor 5 procent door de school.
Naarmate het kind ouder wordt, verschuift deze verhouding. Bij een elfjarig kind is de invloed van de ouders 27 procent en de invloed van
school 21 procent. We moeten
het dus samen doen.
Er in de groepen 3 en 4 ouders
helpen bij het lezen in de klas. De
kinderen, leerkrachten en ouders
genieten hier enorm van.

MR nieuws:
In de oudergelding van de MR zijn per volgend schooljaar twee vacatures te vervullen. Karen Bebelaar treedt aan
het einde van dit schooljaar af, evenals Adem Fidan. Zij hebben de Nicolaasschool een aantal jaren ondersteund
met vakkundig advies, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.
Maar: dit betekent ook dat de MR op zoek is naar 2 nieuwe kandidaten. Misschien wel naar u!
Bent u geïnteresseerd in hoe de school tot bepaalde beslissingen komt? Houdt u
ervan om constructief mee te denken en te praten? Vindt u dat er weleens nagedacht of gesproken mag worden over……? Dan bent u van harte welkom om zich
verkiesbaar te stellen!
U kunt voor uitgebreide informatie over wat de MR precies inhoudt terecht bij
de voltallige MR: Samantha Nuninga, Laura Kemeling, Brenda Eras
(personeelsgeleding) en Karen Bebelaar, Adem Fidan of Donna Risakotta
(oudergeleding).
Als u zich kandidaat wilt stellen, kunt u bij Monique of de groepsleerkracht een brief vragen waarin staat hoe u
dit kunt doen.

Hieronder volgen belangrijke data/mededelingen:


Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij een MR-lid



Uzelf kandidaat stellen kunt u door de brief bij Monique/de groepsleerkracht te halen. Dit kan tot 26 februari.



U krijgt in de week van 29 februari via uw kind(eren) een brief. In deze brief stellen alle kandidaten zich
aan u voor.



In de week van 29 februari staat er op de website onder het kopje “NIEUWS” van alle kandidaten een foto
en een stukje informatie. Tevens zetten wij de informatie op de App.



In de week van 7 maart hangt op ieder gebouw een promotieposter. Alle kandidaten staan hierop, met
hun motivatie om zich kandidaat te stellen.



Van 7 tot en met 24 maart, dus ook tijdens de rapportgesprekken, staat op IEDERE locatie een stembus. U
kunt bij de groepsleerkracht of bij Monique een stembriefje halen. Dit vult en levert u in. Uiteraard gebeurt het stemmen anoniem, u hoeft uw naam niet in te vullen.



In de week van 30 maart worden alle stemmen geteld. Op basis van de meest behaalde stemmen worden
twee ouders aangesteld als nieuwe MR-leden. In de nieuwsbrief van april maken we de twee nieuwe MRleden aan u bekend. We zullen de informatie ook op de App en website plaatsen.

Het is voorjaarsvakantie van 22 t/m 26 februari.
We verwachten de kinderen op 29 februari weer op school.

