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Positieve Psychologie
U heeft het vast al overal zien hangen en in de app gelezen. Woensdag 18
januari starten we de dag met een inloopochtend positieve psychologie. Dit
is van half 9 tot 9 uur in de klas van uw kind. Aansluitend is er een workshop voor ouders over aandachttraining. Deze workshop is in het ouderlokaal. Op donderdag 19 januari is er een ouderavond gericht op leer– en
veerkracht. Dr. Rinka van Zundert vertelt op inspirerende wijze over het
belang van het welbevinden en veerkracht in het onderwijs. Op de app
kunt u nog meer informatie vinden over deze bijeenkomst. We beginnen
om 19.15 en zijn rond 21.00 uur klaar.
Schrijft u zich nog wel even in? Via de website of de app ( kopje evenementen) . Het wachtwoord is Nicolaas.

Pagina 2:

Schoolgeld

Ouderkamer

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.

Carnaval
Wist u dat

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.
Ons rekeningnummer: NL63ABNA0519537343, t.n.v. R.V.K.O basisschool Nicolaasschool, oudergelden. Vermeld ook de naam en de klas van uw kind. U kunt ook bij de administratie
betalen. Cash of pinnen kan allebei.

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

De volgende nieuwsbrief
verschijnt half maart

E-mail:
info@nicolaas-school.nl
De nieuwsbrief kunt u ook
lezen op onze website.
www.nicolaas-school.nl
En via de schoolpraat app

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:
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 6,7 en 8 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.
· Van 6 t/m 15 maart is de Rotterdamse inschrijfperiode voor het Voortgezet Onderwijs. De
ouders kunnen hun kind dan aanmelden op de school van hun keuze.
Houd u goed de website van de school voor VO in de gaten, daar staat aangegeven wanneer
er ingeschreven kan worden.
Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes in deze spannende periode!
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Activiteiten in de ouderkamer


17-1: De schoolverpleegkundige van het CJB informeert u gedurende deze themabijeenkomst
over het vaccineren van kinderen.



24-1: Deze ochtend gaan wij verder met het project ‘Onwijze moeders’. Het gaat om de bewustwording van de negatieve invloeden van de
straatcultuur en hoe u kunt voorkomen dat uw
kind daarin wordt meegesleept. Wijkagent Marco den Dunnen gaat onder andere met u in gesprek over ‘etnisch profileren’ van politieagenten in de wijk.



31-1: Sabina, de Intern begeleidster van de groepen 1-2, informeert u over de screening bij de
kleuters en de overgang van groep 2 naar 3.



Dan is er een cursus van 3 dagdelen op dinsdagochtend van 9 tot 10 uur. Wilt u ook leren hoe u
uw kind kunt steunen, sturen en stimuleren in
de ontwikkeling? Doe dan mee met: ‘Kind in
zicht!’ Dit is op dinsdag 7, 14 en 21 februari.



Sporten: Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur
kunnen moeders een uur sporten onder begeleiding van een sportleerkracht, in de gymzaal van
het hoofdgebouw.

Wist u dat:

Wij tijdens de inloopochtend positieve psychologie, op 18 januari, het Nicolaaslied
inclusief clip laten zien. Het is spectaculair
geworden. We zijn benieuwd of u en de
kinderen net zo enthousiast zijn.


Wij in samenwerking met de speel-o-theek
en Peuter en Co een ukkiegroep onder
leiding van Sandra Beisser starten in januari? Iedere dinsdagochtend ontvangt zij
een aantal dreumesen (kinderen van 1 tot
2 jaar) en hun ouders in de ruimte van de
Vlinder 3. We zijn er heel trots op dat we
nu kinderen van 1 t/m 13 jaar binnen de
school hebben.



Er ook nog plaats is op peuterschool de
Vlinder! Wilt u uw peuter (kinderen van 2
tot 4 jaar) laten samenspelen met andere
kinderen en het spelenderwijs alvast voorbereiden op de basisschool, of kent u iemand met een peuter, kom u dan inschrijven!



Er in de laatste twee weken voor de kerstvakantie hard gewerkt is om het plein van
dep 5/6 te voorzien van een nieuw klimtoestel en nieuwe matten om en rond de
speeltoestellen. Het ziet er weer keurig
uit.



Het zo goed gaat met de inschrijvingen
van nieuwe leerlingen dat wij vanaf 16 januari een nieuwe kleutergroep starten. Juf
Arlette en juf Sandra geven les aan groep
1-2 I. De groep bevindt zich in de Kleine
Nicolaas. Dit is een instroomgroep.

Carnaval
Op vrijdag 24 februari
vieren we op school carnaval. Kinderen mogen
verkleed naar school komen. Dat wordt weer
hossen!

Het is voorjaarsvakantie van 27 februari t/m 3 maart.
We verwachten de kinderen op 6 maart weer op
school.

