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Familie in de klas
Omdat wij de betrokkenheid van ouders en andere familieleden
belangrijk vinden, hebben wij in de week van 14 maart weer
een ‘familieweek’ georganiseerd. Op verschillende dagen is er in
deze week familie van de kinderen langs geweest om deel te
nemen aan een gezellige activiteit. Zo hebben familieleden mee
kunnen doen met gezelschapsspelletjes, raad het plaatje en
educatieve spelletjes rondom spelling, redactiesommen, Engels
en wereldoriëntatie. De kinderen hebben genoten en wij willen
u bedanken voor uw aanwezigheid!
‘Week van de Lentekriebels’
De week van 14 t/m 18 maart stond in het teken van het nationale project: ‘de Week van de
Lentekriebels’. Het basisonderwijs besteedde toen extra aandacht aan relationele en seksuele vorming.
In deze week hebben wij in de groepen 1 t/m 8 lessen over relationele en seksuele vorming
gegeven, passend bij de leeftijd van de kinderen. De lessen komen uit de methode ‘relaties
en seksualiteit’. De kinderen uit de onderbouw kregen bijvoorbeeld les over: ‘Kijk hoe ik
groei’ of ‘Een beeld van jezelf’. De bovenbouw kreeg seksuele voorlichting en pubergidsen
om te lezen. Wilt u daar zelf nog meer over weten, kijk dan op de website:
www.weekvandelentekriebels.nl
Pasen
Op woensdag 23 maart wordt de jaarlijkse paasmarkt gehouden. De kinderen uit de groepen 7 en 8 verkopen oude spulletjes voor een zacht prijsje.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 6 mogen € 2,00 aan kleingeld meenemen.
Onder toezicht van de leerkracht kunnen ze dan iets kopen.
De opbrengst van de paasmarkt gaat dit jaar naar: voedselpakketten voor
vluchtelingen uit Syrië. Het Rode Kruis zet zich in voor vluchtelingen die in
de buurlanden van Syrië (zoals Turkije) worden opgevangen. Zij verzorgen
voor € 50,00 een maand lang eten voor een gezin van 6 mensen.
Op donderdag 24 maart vieren we het paasfeest op school. Dit doen we door ’s morgens met
elkaar een matse te eten en wat te drinken. Omdat dit geen uitgebreid ontbijt is, is het fijn als
uw kind thuis alvast wat eet. De kinderen uit de groepen 1/2, 3 en 4 gaan die dag ook nog
paaseitjes zoeken.
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Ook maken de kinderen dit jaar in elke klas een palmpaasstok. In de stok hangen we gezonde
en lekkere dingen. Samen met de leerkracht bedenken de kinderen aan wie ze de stok willen
geven. Dit kan een ziek familielid of een ouder iemand uit de wijk zijn of gewoon iemand die
wel een hart onder de riem kan gebruiken!

De nieuwsbrief kunt u ook
lezen op onze website.

Entreetoets en Centrale Eindtoets

E-mail:

www.nicolaas-school.nl
En op de app

In de week van 18 april wordt de Entreetoets in groep 7 en de Centrale
Eindtoets in groep 8 afgenomen. Er is voorafgaand aan deze week een
koffieochtend voor ouders, waarin het een en ander uitgelegd wordt.
De koffieochtend is op dinsdag 5 april.
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Activiteiten in de ouderkamer

Port Rangers: Haven Taaltrip

De volgende koffie- en themaochtenden staan op het
programma:

Ook dit jaar zijn de groepen 6 weer uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen in de Rotterdamse Haven. Op 12 april en 10 mei
worden de groepen 6 met de bus opgehaald om een geweldige
ochtend te beleven.

22-3: Een medewerker van ‘Zowel!’ gaat met u in
gesprek over seksueel gedrag van kinderen en de
puberteit. Wat kunt u als ouder doen om uw kind te
helpen en begeleiden?
29-03: In verband met de studiedag van het team is er geen koffieochtend.
05-04: Vanaf 08.45 uur is er een koffieochtend over de Entreetoets
van groep 7, de eindtoets groep 8 en de adviezen. U krijgt informatie over de toetsen en u kunt vragen stellen.
12-04: Rachel Flik van Centrum Jeugd en Gezin gaat met u in gesprek over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. In het
gesprek vertelt ze over hoe een kind leert om te gaan met anderen
en hoe het leert anderen te benaderen op een goede manier.
19-04: Op deze dinsdag is er geen ouderactiviteit i.v.m. citotoetsen
groep 8!
Huiswerkfolder
Op 1 maart kregen alle kinderen van de Nicolaasschool een huiswerkfolder mee naar huis. Omdat ouders regelmatig vragen stellen
over huiswerk, leek het ons zinvol een eigen folder uit te brengen.
Zo weet u precies wat u van de school kunt verwachten, maar ook
wat u thuis zelf met uw kind kunt doen. Want uiteindelijk draait
alles om een goede samenwerking tussen de school en de ouders.
Mocht u de folder niet gekregen hebben. Dan kunt u er een pakken
in het halletje bij de ingang van het hoofdgebouw.
Dansvoorstelling
Op 15 maart traden alle kleuters op in hun eigen spetterende
dansvoorstelling. Allerlei dieren uit de jungle kwamen voorbij. Het
was een drukte van belang. Vele ouders zagen hun kind genieten
van de muziek en het samen dansen. Fijn dat u er allemaal weer
was.
Rapporten
Op dinsdag 22 en woensdag 23 maart zijn de rapportgesprekken
van de groepen 1 t/m 7. Houd goed in de gaten wanneer en hoe
laat u aan de beurt bent.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. In de week van
18 t/m 22 april besteden we hier tijdens één van de gymlessen
aandacht aan door middel van een speciaal koningsspel. Op vrijdag
starten we de dag met een ontbijt in de klas. Daarna gaan we met
elkaar dansen op het schoolplein. Welk liedje er dit jaar is uitgekozen is nog niet bekend.

In de klas oefenen we voor het bezoek al regelmatig met woorden,
die met de haven te maken hebben zoals
'containterschip', 'overslag' en 'grondstof'.
Tijdens deze excursie bezoeken de leerlingen de Rotterdamse haven, waar ze deze lastige woorden in het écht zien.
4 en 5 mei denkboek
Op maandag 4 april gaan de kinderen van groep 7 naar Madurodam. Ze zullen getuigen zijn van de lancering van het nieuwe 4 & 5
mei Denkboek. Dit boekje wordt jaarlijks aan alle kinderen van
groep 7 aangeboden door het Comité 4 en 5 mei, wat zich inzet
voor het behoud van gedenkmomenten rondom herdenkings- en
bevrijdingsdag. Onze leerlingen ontvangen het boekje al een flink
aantal jaren en dit jaar hebben zij er iets bijzonders voor gedaan.
Eerder in het schooljaar hebben ze meegedacht en gepraat over de
invulling van het nieuwe boekje. Hun opmerkingen zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. In totaal zullen zo’n 220 kinderen van groep 7
in Nederland het boekje als eerste in
ontvangst nemen. De ouders van de kinderen in groep 7 krijgen nog een brief via
hun kind over deze speciale dag.
Djai
Op donderdag 10 maart is Djai Baboelall heel onverwacht overleden.
Djai heeft ruim 20 jaar op de Nicolaasschool gewerkt . Hij was onze
steun en toeverlaat waar het de leerlingadministratie betrof en een
heel fijne collega.
Velen van u hebben in de loop der jaren wel een keer met hem te
maken gehad, bijvoorbeeld wanneer er een telefoonnummer
moest worden gewijzigd of wanneer u schoolgeld kwam betalen.
De berichtjes van ouders, leerlingen, oud-leerlingen en anderen
naar aanleiding van zijn dood, zijn hartverwarmend. Het wordt dan
nog eens heel duidelijk hoeveel Djai heeft betekend, niet alleen
voor ons als team maar ook voor u. Djai is begraven in zijn geliefde
Suriname. Wij hebben deze week op school op gepaste wijze afscheid van hem genomen. We zullen er zorg voor dragen dat het
condoleanceboek en alle kaartjes, brieven en knutsels aan de kinderen van Djai en aan zijn vriendin overhandigd worden.
Djai is 58 jaar geworden. Wij gaan hem enorm missen.

Op vrijdag 25, maandag 28 en dinsdag 29 maart, zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede vrijdag,
Tweede Paasdag en een
studiedag

De meivakantie begint op maandag 25 april. We verwachten de kinderen op maandag 9
mei weer terug op school.

