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In de week voor de meivakantie is de Centrale Eindtoets ( voorheen
Cito Eindtoets) afgenomen. De kinderen vonden het best spannend. Ze hebben 3 ochtenden hard en geconcentreerd aan de toets
gewerkt. De uitslag van de Centrale Eindtoets is ook dit jaar weer in
mei bekend. De rapportagekaarten met toetsuitslagen zijn vanochtend met de post binnengekomen en de kinderen krijgen ze vanmiddag direct mee naar huis.
Afscheid groep 8
Een spannende tijd breekt aan voor groep 8: het afscheid van de basisschool komt in
zicht. Ook dit jaar sluiten we af met een leuke musical. Deze vindt plaats op maandagavond 4 juli. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Dit jaar is de musical door
de leerlingen zelf geschreven.
Op dinsdag 5 juli gaan de kinderen de klassen rond met hun rapport en daarna begint voor onze kanjers hun welverdiende zomervakantie! De brieven met alle informatie over deze twee afscheidsdagen krijgen de leerlingen nog mee naar huis.
Schoolreis

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

E-mail:
info@nicolaas-school.nl
De nieuwsbrief vindt u ook
terug onder het kopje
‘nieuws’ van de Nicolaasapp.
www.nicolaas-school.nl

De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis. Alle kinderen verzamelen op de normale schooltijd in hun eigen klas. Komt
u uw kind ook uitzwaaien als de bussen tussen 8.45 en
9.00 uur wegrijden? Meer informatie krijgt u uiteraard
d.m.v. brieven. Ook kunt u terecht bij de leerkracht van
uw kind.
Op maandag 13 juni gaan alle kinderen van de groepen 1-2 op schoolreis. Dit jaar
gaan we naar Plaswijckpark. De bussen zijn rond 14.45 uur terug op school. De kinderen gaan eerst met de leerkrachten terug naar de klas. U kunt uw zoon of dochter
in de klas ophalen
Op dinsdag 14 juni gaan de groepen 3 en 4 naar familiepark Drievliet. Onder begeleiding van leerkrachten en ouders kunnen de kinderen zich een hele dag heerlijk vermaken in dit attractiepark. Rond 15.45 uur hopen wij terug te zijn op school. Uw kind
moet na afloop van de schoolreis worden opgehaald, ook als hij/zij normaal gesproken alleen naar huis mag.
Op donderdag 16 juni gaan de groepen 5 en 6 naar Duinrell. Duinrell is een attractiepark met veel leuke, maar ook spannende attracties. We verwachten rond 16.30 uur
weer terug te zijn op school.
Op vrijdag 17 juni gaan de kinderen van de groepen 7 op survival. Overdag leggen de
kinderen een spannend parcours af door de bossen en over sloten. ’s Avonds eten
we met alle kinderen op school en sluiten we af met een disco. Voorafgaand aan deze dag ontvangt u een informatiebrief, waarin onder andere vermeld staat wat uw
kind allemaal mee moet nemen. Lees deze brief goed door.
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31-05: Een medewerker van kindercentrum ‘Prinses Amalia’geeft
deze ochtend een presentatie
over de mogelijkheden van opvang binnen hun kinderopvang.



De groepen 1-2 hebben genoten van de
spelletjesdag. De leerlingen van de groepen
acht begeleidden de verschillende spellen en
maakten deze dag onvergetelijk.



Op 23 mei startte de avondvierdaagse in
Delfshaven. De kinderen lopen samen met
hun ouders 4 avonden achter elkaar een
stuk van ongeveer 5 km. Na de vierde avond
worden de kinderen beloond met een
mooie medaille.



De kinderen van groep 2 bezoeken af en toe
een groep 3. Zo kunnen ze alvast een beetje
wennen aan hoe het eraan toegaat in groep
3. Ze interviewden de juffen van groep 3 en
maakten al een paar werkjes. Op 29 juni is er
een wenochtend voor de kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan.

07-06: Marco den Dunnen en Marja Rook gaan
deze ochtend met u in gesprek over jongerenwerk
en de rol van de gemeente.
14-06: Sandra Bleiker gaat met u in gesprek over
‘spelend leren’ bij peuters en kleuters. In deze
themabijeenkomst besteden we aandacht aan hoe
je kunt spelen en leren met je kind.
Sportdagen
Op woensdag 25 mei
hebben de kinderen van
de groepen 3, 4 en 5 de
sportdag en op donderdag 26 mei zijn de groepen 6, 7 en 8 aan de
beurt. De sportdagen
vinden, zoals elke jaar
plaats bij het complex
Vreelust (Spaanseweg
2). Tijdens de sportdag gaan de kinderen in een
groepje langs diverse sportonderdelen. Deze dag
moeten de kinderen goede sportschoenen en
sportkleding aan. Geef uw kind ook voldoende
eten en drinken mee. Denk bij warm weer aan
zonnebrand en een petje.
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 zijn op
woensdag tussen 12:30 en 12:45 uur weer terug
op school.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn gewoon
om 15.00 uur klaar.

Leer- & veerkracht in de Nicolaasschool!
U heeft de Leer- & veerkrachtposter vast al zien
hangen in de hal van het hoofdgebouw of in de
hal van de dependance 5/6…
Een deel van dit jaar, maar vooral komend schooljaar worden alle teamleden van de Nicolaasschool
door Dr. Van Zundert opgeleid in de positieve psychologie! Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te kunnen
komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur
waarbinnen het schoolteam, ouders en leerlingen
met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf en elkaar weten te halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk…en verhogen
daarmee ook nog onze prestaties...Hoe mooi is
dat!

Op donderdag 7 juli is de laatste schooldag, die tot 15.00 uur
duurt.
We verwachten de kinderen op 22 augustus weer op school.

